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Eixo temático: Formação Discente e o Espaço de Atuação 

 

Resumo: Esse trabalho tem como objetivo analisar através de reflexões em uma escola do 

município de /SC como foram as atuações e co-atuações das aulas de Educação Física  

durante o ano de realização do projeto na escola. Identificamos um problema a ser 

questionado: quais são as possibilidades de um professor de atuar numa escola? Isso se efetiva 

na prática?O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência- PIBID é um projeto 

federal, que a Unesc se intitulou a  ingressar com subprojetos de vários cursos de licenciatura, 

procurando selecionar acadêmicos para iniciarem sua formação durante sua jornada 

acadêmica.Os acadêmicos realizam estudos e planejamentos  de aula para atuarem nas escolas 

que escolheram para participar. Assim realizam diários de campo com anotações e sugestões 

durante sua presença nas escolas. A metodologia utilizada foi uma analise de campo entre os 

discentes presentes na escola com sua participação no PIBID. As atividades nas escolas teve 

inicio no mês de maio de 2017.São no total cinco escolas participantes esse ano do PIBID. A 

escola escolhida é de fácil localização e acesso para comunidade, com clientela heterogênea 

em nível sócio-cultural e econômico com renda familiar de médio a baixo.No primeiro 

semestre foi realizado uma análise de conjuntura das escolas e depois apresentado para o 

grupo em um encontro. O grupo de acadêmicos foi dividido em dois dias de atuação e co-

atuação na escola, totalizando cinco turmas. Assim em reunião com os bolsistas e a professora 

foi planejado dois planos de aula para escola. Um seguindo um conteúdo com esportes 

diversos com as modalidades de Futebol Gáelico e Hurlling com o objetivo de os alunos 

compreenderem os significados de lançar , bater, arremessar e rebater.E o outro com relação 

ao Circo e Ginástica. Durante a ida nas escolas os bolsistas tinham a obrigação de relatar em 

seus diários de campo suas atuações e de seus colegas acadêmicos na escola. Nesses relatos 

há pontos positivos e negativos das atuações e co-atuações Cada bolsista tinha que relata e no 

final do projeto fazer um relatório de toda sua atuação e dos outros acadêmicos num todo. E 

como resultados elencamos as conclusões de cada bolsista  nesse trabalho com os relatos dos 

noves acadêmicos bolsistas do PIBID durante os encontros nas escolas no ano. Foram 

atuações e momentos de se ter uma experiência profissional que o projeto incentiva na 

formação acadêmica. 

 

Palavras-chave: Educação Física; Atuações ; PIBID. 

 

Introdução 

 

O PIBID subprojeto do curso de Educação Física Licenciatura iniciou no ano de 2014 

onde são selecionados acadêmicos para ingressarem no projeto. O objetivo do projeto é 
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através de uma articulação teórica e pratica os acadêmicos poderem vivenciar a realidade na 

escolas, auxiliando em sua formação acadêmica. 

Durante o ano de 2017 o PIBID sofreu com algumas especulações públicas em relação 

a continuação do projeto. Assim com sua continuação foram realizados encontros aos sábados 

para que os acadêmicos se organizem em seu grupo da escola e assim fazer planejamento de 

aula com seu professor supervisor. 

Assim a Escola Municipal Dionisio Milioli foi selecionada para planejamento das 

aulas. O conteúdo proposto foi esportes diversos com as modalidades de Futebol Gáelico e 

Hurlling com o objetivo de fazer os alunos compreender o significado do lançar , arremessar, 

bater e rebater.  

O Coletivo de Autores (1992 p. 20) menciona que “o princípio curricular é o da 

simultaneidade dos conteúdos enquanto dados da realidade. A partir desse princípio os 

conteúdos de ensino são organizados e apresentados aos alunos de maneira simultânea.” 

Outro tema selecionado foi a Ginástica e Atividades Circenses, onde o objetivo era 

através de jogos e brincadeiras relacionadas ao circo os alunos compreendessem o objetivo da 

Educação Física que é o movimento corporal. Para MUNHOZ ( 2007) , “as modalidades 

circenses são parte do acervo cultural da humanidade e como tal podem ser incluídas nos 

conteúdos da escola.” 

Assim esse artigo irá relacionar tudo sobre o PIBID - Programa Institucional de 

Iniciação a Docência a nível nacional, da UNESC e subprojeto do Curso de Educação Física 

Licenciatura. Além de menciona sobre a escola participante, sua análise de conjuntura escolar, 

o planejamento e organização das aulas e as reflexões dos bolsistas participantes na escola. 

 

O PIBID e a Educação Física Licenciatura 

 

Segundo Brasil (2007) o Programa Institucional de Iniciação a Docência (PIBID), 

segui a Portaria Normativa nº 38, de 12 de dezembro de 2007, realizando um acordo entre o 

Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Superior, para ter uma ênfase na 

iniciação à docência de estudantes das instituições. 

O Programa de Iniciação à Docência atende uma a formação de docentes em todas 

as áreas de ensino e tem como objetivos de acordo com Brasil (2007, p. 39). 

 

 

I Incentivar a formação de professores para a educação básica, especialmente para o 

ensino médio;  
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II - valorizar o magistério, incentivando os estudantes que optam pela carreira 

docente; 

 III - promover a melhoria da qualidade da educação básica;  

IV - promover a articulação integrada da educação superior do sistema federal com a 
educação básica do sistema público, em proveito de uma sólida formação docente 

inicial;  

V - elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de 

professores nos cursos de licenciaturas das instituições de educação ,superior.(Brasil 

2007, p. 39) 

 

O programa fornece bolsas de estudos mensais de iniciação à docência aos 

acadêmicos das licenciaturas, para os professores supervisores nas escolas da rede pública e 

bolsas para a coordenação de subprojeto de cada curso de licenciatura. 

O programa PIBID esta inserido no Brasil inteiro, com subprojetos dos cursos 

licenciados a educação. Um destes subprojetos se localizada na UNESC, na cidade de 

Criciúma Santa Catarina. 

Na UNESC o programa PIBID é constituído pelos cursos de Educação Física, 

Artes Visuais, Ciências Biológicas ,Geografia, Historia, Letras, Matemática, e Pedagogia. Os 

cursos de Artes Visuais, Letras, Ciências Biológicas, Matemática e Pedagogia, participam 

desde 2012, o restante dos cursos a partir do edital de 2013 com o inicio no ano de 2014. 

O curso de Educação Física constitui de 38 acadêmicos, 4 professores 

supervisores das escolas  e 2 coordenadores de área do curso. 

De acordo com UNESC (2013)“o PIBID tem o propósito de fortalecer a formação 

inicial dos licenciados, contribuindo para a prática de suas aulas, reflexões das experiências e 

adquirindo mais conhecimento teórico através dos estudos propostos pelos subprojetos.” 

As discussões teóricas procura seguir as orientações do Projeto da UNESC e do 

PPC do curso, analisando o Projeto Político Pedagógico - PPP das escolas envolvidas no 

subprojeto de Educação Física que são da rede pública estadual de Santa Catarina e Municipal 

de Criciúma. Para UNESC (2013 pg.13) os estudos devem seguir uma: 

 

Análise da Proposta Curricular de Santa Catarina, da Proposta Curricular do 

Município de Criciúma, do Projeto Político Pedagógico da Escola e do Plano de 

Ensino do Professor. Toda a reflexão pedagógica consequente deve se iniciar com o 

estudo meticuloso dos documentos oficiais norteadores da prática pedagógica. Neste 

sentido, pretende-se organizar a leitura conjunta dos documentos oficiais, 

procurando esclarecer os conceitos e compreender os aspectos centrais das 

propostas.  (UNESC, 2013, p 13). 

 

O programa tem a intenção de aproximar o acadêmico com o espaço  e a realidade 

na escola além da convivência com os alunos e a gestão escolar, assim intervindo nesta 

realidade de forma mais qualificada. Uma intervenção concretizada pelos bolsistas com o 
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acompanhamento dos professores supervisores e coordenadores, realizando leituras de textos, 

livros, artigos para uma melhor compreensão teórica do que é proposto pela rede estadual e 

municipal de ensino. 

 

Análise de Conjuntura da Escola 

 

Assim no inicio do ano foi realizado o primeiro encontro de sábado para organizar 

com os acadêmicos os grupos em cada escola e seus respectivos professores supervisores. A 

distribuição foi organizada de acordo com os compromissos de cada acadêmico durante a 

semana junto com os quatro professores supervisores nas escola. 

As atividades nas escolas teve inicio no mês de maio de 2017. São no total cinco 

escolas participantes esse ano do PIBID, com quatro professores supervisores. A escola 

escolhida e onde iniciaram-se atividades e tem como base para esse artigo é a E.E.M Dionizio 

Miliolli localizada na Rua Telésforo Machado, s/nº, a escola é de fácil localização e acesso 

para comunidade, com clientela heterogênea em nível sócio-cultural e econômico com renda 

familiar de médio a baixo. 

No primeiro semestre foi realizado uma análise de conjuntura das escolas e depois 

apresentado para o grupo em um encontro. A Escola Municipal Dionísio Milioli, situada no 

bairro Ana Maria em Criciúma foi a selecionada pelo nosso grupo .O grupo de acadêmicos foi 

dividido em dois dias de atuação e co-atuação na escola.  

 No grupo de quarta-feira eram três turmas uma 4° 01, 5°01 e 5°02 e na quinta feira 

eram quatro turmas, duas diferentes das turmas de quarta-feira com um 3° ano e outro 4°ano e  

as mesmas duas  turmas de 5° anos . Totalizando cinco turmas. 

 O ponto positivo da escola é que ela possui um espaço significante  para as aulas de 

Educação Física, com um ginásio coberto, uma quadra externa e um campo de areia. Além de 

possui duas salas de materiais com um amplo acervo para ser utilizado durante as aulas. 

 E o ponto negativo é que como há duas professoras de Educação Física na escola, o 

ginásio coberto tem que ser dividido por elas. Assim , uma utilizada numa semana e a outra na 

semana seguinte, podendo em comum acordo troca a semana. Sendo ruim para realizar o 

planejamento do professor para dias de chuva e com sol forte. Os professores procuram se 

adaptar com o que necessitam de espaço e material para os alunos e vice-versa. 

Em relação a acessibilidade e da infra estrutura da escola esta é precária. A rampa de 

entrada e a rampa do ginásio são íngremes demais impossibilitando a locomoção de um 

cadeirante, na parte da secretaria tem apenas escadas, existe banheiro adaptado, porém os 
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mesmos servem de deposito e estão trancado. No momento a escola não possui nenhum aluno 

com deficiência locomotora, pois pela infra-estrutura não atende as necessidades. Um 

exemplo de como a escola tem que se adaptar com as condições de alunos com educação 

inclusiva, mesmo não inseridos nessa escola. 

  O Coletivo de Autores(1992 p.20) diz que é “um momento de adequação as 

possibilidades sócio-cognocitivas dos alunos e que há de se ter competência para e adequar o 

conteúdo  com a pratica social do aluno como sujeito histórico.” 

 As atividades desenvolvidas pelos acadêmicos do PIBID serão organizadas em 

grupo juntamente com o supervisor da escola, todo o projeto terá como base a proposta 

pedagógica, Crítico-Superadora que tem como base o livro Coletivo de Autores. 

O Coletivo de Autores (1992 pg.43) menciona sobre essa tendência pedagógica: 

A escola, na perspectiva de uma pedagogia crítica superadora aqui defendida, deve 
fazer uma seleção dos conteúdos da Educação Física. Essa seleção e organização de 

conteúdos exige coerência com o objetivo de promover a leitura da realidade. Para 

que isso ocorra, devemos analisar a origem do conteúdo e conhecer o que 

determinou a necessidade de seu ensino. Outro aspecto a considerar na seleção de 

conteúdos é a realidade material da escola, uma vez que a apropriação do 

conhecimento da Educação Física supõe a adequação de instrumentos teóricos e 

práticos, sendo que algumas habilidades corporais exigem, ainda, materiais 

específicos.(Coletivo de Autores,1992 p.43) 

 

Atualmente, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dionízio Milioli exerce 

suas atividades do 1º ano ao 9º Ano, com 473 alunos provenientes do bairro Ana Maria e 

bairros adjacentes. A escola também conta com o Programa de Educação de Jovens e Adultos 

(PROEJA) com o total de 100 alunos participando. 

Quanto aos professores, o quadro atual é formado por 18 Professores do 1º ao 5º 

Ano do Ensino Fundamental Séries Iniciais e 23 Professores do 6º ao 9º Ano do Ensino 

Fundamental Series Finais. A escola conta ainda com 05 estagiários que auxiliam as turmas 

onde há crianças com necessidades especiais.  

A Equipe Administrativa é composta por uma Diretora com carga horária de 40 

horas/semanais, duas Auxiliares de Direção com 20 horas/semanais cada, uma Secretária com 

40 horas/semanais e duas Especialistas em Educação com 20 horas/semanais cada. Para os 

trabalhos de serviços gerais e merenda, temos seis funcionários com oito horas diárias de 

serviço.  

A escola está preocupada com o processo ensino/aprendizagem, sendo assim, 

trabalhamos de forma que todos se sintam bem, dando subsídios pedagógicos tanto para o 

professor quanto ao aluno, disponibilizando livros didáticos e de literatura, copiadora, 
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retroprojetor, uma sala de informática, uma sala de artes, uma sala de vídeo, materiais 

didáticos e pedagógicos e uma biblioteca. 

 

Planejamento das Aulas 

 

 Assim em reunião com os bolsistas e a professora foi planejado dois planos de aula 

para escola. Um seguindo um conteúdo com esportes diversos com as modalidades de Futebol 

Gáelico e Hurlling com o objetivo de os alunos compreenderem os significados de lançar , 

bater, arremessar e rebater.E o outro com relação ao Circo e Ginástica. 

 O primeiro conteúdo foi relevante para a escola, pois leva os alunos a refletirem qual o 

significado desses fundamentos durante suas atividades e em sua rotina escolar.O Futebol 

Gaélico e o Hurlling são esportes populares no País de Gales  na Europa. Que através de 

lançamentos e arremessos da bola com os pés e as mãos, os jogadores tem uma progressão ao 

longo do campo, fazendo passes aos companheiros de equipe para finalizarem ao gol. O 

marcação de pontos é realizada de duas maneiras: com o gol por baixo valendo 1 ponto e o 

gol encima através de um gol em forma de garfo utilizado também no Futebol Americano 

valendo 3 pontos. Um momento de simultaneidade de conteúdo nessas modalidades com o 

Handebol, Futebol de campo e Futebol Americano. 

 O Coletivo de Autores( 1992 p.20) diz que: “ o princípio curricular é o da 

simultaneidade dos conteúdos enquanto dados da realidade. A partir desse princípio os 

conteúdos de ensino são organizados e apresentados aos alunos de maneira simultânea.” 

 O plano de aula foi dividido em seis aulas para as turmas de 3° ano e 4° ano 

colocamos como objetivo compreender o bater e rebater com a modalidade de Futebol 

Gaélico. E as turmas de 5° anos foram um total de dez aulas, compreendendo além do bater e 

rebater o lançar e arremessar como objetivos, através do Futebol Gáelico e do Hurrling. 

Assim ampliando o conhecimento desses fundamentos. 

 As aulas foram organizadas fazendo um diagnostico do que os alunos conhecem sobre 

esses fundamentos através de um desenho e depois de um vídeo. Dando continuidade com 

jogos nas outras aulas. Compreendendo um pouco das regras das modalidades, e fazendo um 

jogo de ataque e defesa em uma das aulas. 

Nascimento(2014 pg.174) diz que no jogo de ataque e defesa “ o essencial, do ponto 

de vista do nascimento e do desenvolvimento da relação de controle da ação do outro, é que 

se estabeleça uma oposição mútua entre objetos e conseqüentemente, entre as ações 

corporais).” 
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O conteúdo foi ampliado com um jogo propriamente dito de cada modalidade nas 

turmas. Sempre relembrando com a turma o objetivo de realiza essas  atividades ,fazendo os 

alunos compreenderem os fundamentos. E finalizando assim com as turmas uma atividade 

avaliativa de perguntas e respostas, tendo uma compreensão qualitativa e quantitativa das 

aulas pelo professor supervisor da escola. 

Para o Coletivos de Autores (1992 p.68), “a avaliação do processo ensino-

aprendizagem é muito mais do que simplesmente aplicar testes, levantar medidas, selecionar e 

classificar alunos.” 

 O segundo planejamento é tem como conteúdo (o Circo), como tema (Ginástica e 

Artes Circenses), fazendo os alunos compreenderem o objetivo da Educação Física que é a 

cultura do movimento corporal através de jogos e brincadeiras.  

 Nascimento(2014 pg.146) menciona a respeito do circo e a ginástica, que  “ uma 

forma artística de apresentação, ao mesmo tempo, um novo conteúdo para a forma cênica  

criada com as ações corporais.” 

 Esse conteúdo foi dividido em seis aulas em cada turma. Realizando atividades que 

tenham relação com o Circo como malabarismo, equilibrismo  e expressão corporal. Algumas 

das atividades foram rolar, saltar (acrobacias), apresentar alguns personagens do Circo como 

os palhaços, malabaristas, mágicos. O manusear objetos e a realização de mímicas entre os 

alunos. 

 Nascimento (2014 pg.132) menciona sobre a Ginástica, o Circo e a Mímica: 

 As atividades de Dança, Mímica e Circo possuem uma relação de criação de 

uma imagem artística como objeto central de suas estruturas. Para justificarmos essa 

afirmação, precisamos explicar tanto as particularidades que esse objeto assume na 
Dança, Mímica e Circo quanto explicar – a partir dessas particularidades- os 

conteúdos  internos do próprio objeto de criação de uma imagem artística: os 

diferentes elementos que o constituem e as relações  entre esses elementos, 

sintetizadas na relação de “uma intenção comunicativa” e os processos de 

composição e decomposição das ações corporais. (Nascimento 2014, p 132). 

 

 E finalizando o plano de aula com um teatro com as turmas. As turmas foram 

divididas em cinco grupos : malabaristas, equilibristas, mágicos/ilusionista,palhaços e 

contorcionistas. Cada grupo realizaram ensaios e apresentaram para a sua turma. Assim se 

formula um meio avaliativo para a professora supervisora. 

 Por meio desses dois planos de aula foi realizado um cronograma por semana onde 

cada bolsista iria atuar e co-atuar junto com outro acadêmico nas turmas. Assim no final 

escrevendo um relatório de cada um sobre suas atuações na escola. 

 Além desses planos de aula, foi feito um plano de aula para um dia de piscina na 

UNESC em um dia especifico da semana no final de novembro, para os alunos poderem 
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vivencia um momento que na escola não é possível, pois não tem estrutura e uma política 

publica para instalar um centro aquático. Assim foi organizado com o curso e o PIBID dias 

para irem na UNESC, além de ônibus para locomoção dos alunos, bolsistas e professores da 

escola e também um lanche no final da atividade na piscina. 

 As atividades na piscina tinham que ser elaboradas para um total de 100 alunos das 

cinco turmas que participavam na escola do projeto. Então a piscina foi dividida em três 

partes e as atividades foram:pólo aquático ,pique-bandeira  e caça as pecinhas dentro da 

piscina. 

 Logo após foi organizado com os bolsistas e professores um lanche com frutas e 

sanduíche para os alunos, e depois foram para os ônibus para serem levados para a escola , 

assim encerrando os planejamento de aulas nesse ano no PIBID do subprojeto do curso de 

Educação Física Licenciatura. 

  

Reflexão das Atuações na Escola 

  

 Durante a ida nas escolas os bolsistas tinham a obrigação de relatar em seus diários de 

campo suas atuações e de seus colegas acadêmicos na escola. Nesses relatos há pontos 

positivos e negativos das atuações e co-atuações , o ambiente na turma, e como eram 

realizadas as atividades. Cada bolsista tinha que relata e no final do projeto fazer um relatório 

de toda sua atuação e dos outros acadêmicos num todo. Assim nesse tópico irei fazer o relato 

num todo de todos os acadêmicos na escola. 

 São nove acadêmicos na Escola Municipal Dionisio Milioli que participavam do 

subprojeto, e foram divididos em dois dias de atuações e co-atuações. Um grupo visitava a 

escola nas quartas-feiras e outro nas quintas-feiras, onde são supervisionados por uma 

professora de Educação Física. 

 Nos relatos dos acadêmicos eles mencionavam sobre a pedagogia que o curso 

premedita que é a Critico Superadora. E como dito sobre os planos de aula organizados sobre 

o Futebol Gáélico, Hurlling, Ginástica e Atividades Circenses e sobre as atividades na piscina.  

 Sobre o objetivo dos planos de aula um dos acadêmicos relaciona sobre os 

significados dos fundamentos de lançar, arremessar, bater e rebater. Que segundo uma 

pesquisa em um dicionário os fundamentos tinham como significado atos de lançar algo para 

longe, lançar numa projeção no espaço ou jogar com força, e ações de bater contra algo e no 

rebater novamente. Muitos significados para esses fundamentos que cada aluno tentou 

compreender durante o planejamento das aulas. 
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 Alguns acadêmicos mencionavam alguns imprevistos que ocorriam na escola e sem 

um aviso prévio o planejamento de aula era interrompido e assim foi realizado improvisações 

durante algumas aulas. Algo que acontece naturalmente numa escola e devemos sempre estar 

com um segundo plano para aula. 

 Foram feitos relatos e reflexões dos comportamentos dos alunos durante as atividades. 

Alguns participavam ,outros não faziam asa atividades. E sobre a piscina que alguns alunos 

não conseguiam nadar direito e tinham medo. E que para todos os bolsistas a participação na 

escola e durante a piscina foi muito gratificante ,  e que são experiências que somam pra 

minha formação acadêmica, visto de contribuiu de maneira significativa para minha 

capacitação como profissional de Educação Física. 

 U m acadêmico comentou sobre a turma de 3° ano sobre a assimilação dos alunos 

perante as atividades, alguns devido a idade não compreendiam o que eram repassados a eles. 

Que conseguiram experimentar bem as aulas e ter um diagnostico do conteúdo, tendo uma 

contraposição dos saberes. 

 O Coletivo de Autores (1992 p.20) fala sobre o confronto do saber popular: 

O confronto do saber popular (senso comum) com o conhecimento científico 

universal selecionado pela escola, o saber escolar, é, do ponto de vista 

metodológico, fundamental para a reflexão pedagógica Isso porque instiga o aluno, 

ao longo de sua escolarização, a ultrapassar o senso comum e construir formas mais 

elaboradas de pensamento. (Coletivo de Autores , 1992 p.20). 

 

 Uma bolsista em seus relatos mencionou que sempre foi feito uma reflexão das aulas 

anteriores com os alunos e que sempre foi questionado o que aprenderam e quais duvidas. 

Uma maneira para assimilarem o conteúdo proposto e sempre relembrando o que houve nas 

aulas anteriores. 

 Sobre as turmas de4° ano os acadêmicos relataram que foram turmas boas e 

organizadas, porém, tiverem algumas resistências em relação ao conteúdo de Ginástica e 

Atividades Circenses , pois questionaram porque fazer  essa aula se não faz parte da Educação 

Física. Assim, alguns bolsistas tiveram que se posicionar e dizer que faz parte sim da 

disciplina pois envolve o movimento corporal e isso é um dos elementos da Educação Física. 

 Nascimento (2014) diz a respeito dessa cultura corporal na criação de uma imagem 

artística que é caracterizado no Circo; 

A ação corporal é tomada como tal na sua relação com um  ou outro objeto ao qual 

esta direcionada:  a produção de uma forma cênica,  de uma ação opositiva ou de 
uma marca. Ao mesmo tempo, essas ações são impulsionadas pelos objetos ou 

motivos da atividade dos quais fazem parte, justamente:a criação de uma imagem 

artística, o controle  da ação corporal do outro e o domínio  da própria ação 

corporal.( Nascimento, 2014 p.131). 
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 Outro relato foi em relação a alguns imprevistos na organização dos materiais e espaço 

durante as atuações , um bolsista relato que teve momentos de stress e falta de organização, 

porém, com a ajuda da professora supervisora e sua experiência foi solucionado o problema e 

que tudo foi compreendido por todos e assim dando continuidade ao planejamento. 

 Um dos bolsistas durante suas atuações comas turmas de 5° anos relatou que a turma é 

bem compreensiva, e que num momento de um jogo propriamente dito do Futebol Gaélico 

não teve dificuldades com a turma, onde foi organizados equipes para o jogo e a participação 

dos outros bolsistas do PIBID. Que os alunos se sentiram a vontade e que traziam com os 

bolsistas no jogo as características do Futebol Gaélico. Tendo assim uma experiência 

significante. E relato uma dificuldade com as turmas de 4° ano. Algo que também serviu de 

experiência vivida para sua formação profissional. 

 Em relação as adaptações do espaço e dos matérias , as aulas foram bem sucedidas, 

foram utilizados materiais adaptados aos esportes e outros emprestados por colegas e pela 

universidade. Um lado negativo é em relação a utilização do ginásio, porque como era 

dividido com a outra professora da escola, tínhamos que adaptar algumas aulas na sala de aula 

nos dias de chuva e com alguns imprevistos com a direção em momentos específicos. 

 Assim, foram adicionados relatos e reflexões das atuações dos bolsistas do subprojeto 

do curso de Educação Física Licenciatura. Um momento de experiência para todos os 

envolvidos, a gestão escolar, professores, bolsistas e alunos na escola. 

 

Considerações Finais 

  

 Temo nesse artigo como objetivo fazer uma reflexão das atuações e co-atuações dos 

bolsistas durante sua trajetória no ano de 2017 com o PIBID subprojeto do curso de Educação 

Física Licenciatura.  

 Através de estudos relacionados ao curso e sua tendência pedagógica no PIBID que é a 

Critico Superadora, os bolsistas escolheram uma escola para irem uma vez por semana relata 

em um diária de campo suas experiências e vivencias. 

 Assim o subprojeto de Educação Física da UNESC contribuiu com a qualificação 

profissional dos bolsistas, junto com os professores supervisores das escolas e com o 

planejamento de aula durante esse ano. 

 Que a Escola Municipal Dionisio Milioli escolhida possui um amplo espaço para as 

aulas praticas e um acervo de materiais que deram suporte para as aulas na escola. Porém ,  

como em todo ambiente escolar tem um lado negativo,  que foi em relação a divisão do 
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ginásio coberto por semana, dificultando as aulas em dias de chuva que não eram utilizados 

no ginásio. Além , de alguma situações com a gestão escolar em respeito a dias que não 

tiveram aulas com respeito a diretrizes da diretoria a casos específicos. 

 Os planejamentos de aulas com os conteúdos de Futebol Gaélico e Hurlling, Ginástica 

e Atividades Circenses foram bem elaborados e junto com as cinco turmas na escola os 

objetivos compreendidos e assimilados pelos alunos. 

 Alem disso foi organizado um dia de piscina para as crianças, um momento de 

distração e diversão fora da escola na UNESC. Onde foi feito um plano de aula também para 

esse dia. 

 E finalizando com os relatos dos noves acadêmicos bolsistas do PIBID durante os 

encontros nas escolas no ano. Foram atuações e momentos de se ter uma experiência 

profissional que o projeto incentiva na formação acadêmica. 

 Ficando assim esclarecido a importância do estudo acadêmico, dos coordenadores, 

bolsistas, professores, alunos e gestão escolar durante a trajetória acadêmica e o PIBID 

auxiliar nesse caminho, tendo uma visão de totalidade dos acadêmicos em uma formação com 

qualidade. Num conjunto todos ganham e principalmente as escolas. 
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