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RESUMO 
 
 

RELATO DE EXPERIÊNCIA PIBID: PROJETO COPA DO MUNDO NA UNIDADE ESCOLAR 
¹Paloma Ozório Martins ²Maria Aparecida Ribeiro RESUMO Introdução: O PIBID (Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação á Docência) é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a 
valorização da formação de professores para a educação básica. O programa concede bolsas 
aos alunos de licenciatura participantes de projetos de iniciação a docência desenvolvida por 
Instituições de Educação Superior (IES) em parceria com escolas de educação básica da rede 
pública e particular de ensino. O PIBID deve promover a inserção dos estudantes no contexto 
das escolas desde o inicio da sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades 
didáticas pedagógicas sob a orientação de um docente da licenciatura e de um professor da 
escola. Este presente estudo é um relato de experiência do bolsista sobre o projeto que foi 
desenvolvido Na unidade escolar. Ao investigarmos a realidade escolar, deparamos com o 
imenso carinho que os alunos do sexo masculino tinham pelo futebol e preconceito que havia 
com as meninas sobre a modalidade, e como é um ano de Copa do Mundo, todas as outras 
disciplinas estavam desenvolvendo este tema, então inserimos o PIBID para que os alunos 
aprendessem e desenvolvessem o mesmo assunto em todas as disciplinas. Objetivo: Este 
presente estudo visa além de ensinar a modalidade juntamente com as outras disciplinas, visa 
mostrar para todos os alunos e alunas que a modalidade futebol pode ser jogada por ambos os 
gêneros. Metodologia: Tivemos aparticipação de todos os alunos das salas do 1º ao 5º ano, 
cada sala totalizando o numero de 20 crianças. O projeto foi realizado de segunda a sexta 
feira, sendo cada dia em uma sala. As aulas desenvolviam o futebol, seus fundamentos, 
técnicas, táticas e regaras de forma lúdica, onde todo o final de aula os alunos faziam uma 
vivência da modalidade jogando. Ao final do projeto realizamos a “Copinha” onde participaram 
todos os alunos de ambos os gêneros, jogando uma sala com a outra. Resultados: Os 
resultados discutem como as atividades desenvolvidas no âmbito do PIBID possibilitaram 
impactos na desconstrução de gênero no contexto escolar. Considerações Finais: 
Consideramos a proposta do futebol eficaz, os alunos estavam totalmente interagidos dentro 
do projeto e os meninos também perderam o preconceito e ao final apoiaram suas colegas com 
os jogos, e assim todos aprenderam sobre a modalidade e nosso principal objetivo foi 
alcançado. Para nós bolsistas foi gratificante aplicarmos o projeto, pois a cada aula dada era 
uma experiência a mais para nossa futura formação docente. Palavra-Chave: PIBID, Projeto, 
Futebol. 


