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RESUMO 
 
 

RESUMO Introdução: O presente trabalho refere-se ao ingresso do bolsista ao Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), da licenciatura em Educação Física da 
Universidade de Taubaté- UNITAU. Quanto à formação de professores é possível perceber 
que, entre as discussões frequentemente realizadas no ambiente acadêmico, uma das 
questões sempre em pauta é a formação de professores, a qual geralmente tem demonstrado 
ser insuficiente e bastante frágil, uma vez que não tem propiciado uma formação adequada aos 
futuros docentes e, logo, não os tem auxiliado no trato das peculiaridades inerentes ao ato de 
ensinar. Objetivo: O trabalho se caracteriza como um relato de experiência, vivenciada por uma 
bolsista ao ingressar PIBID - buscando apresentar os procedimentos ao ingressar no PIBID 
para a formação inicial de professores de Educação Física. Metodologia: O bolsista passa por 
um processo seletivo, selecionado participa de reuniões com coordenadores para receber 
informações sobre os objetivos do programa, logo em seguida é apresentado ao supervisor da 
unidade escolar onde estarão inseridos no primeiro seis meses, das atividades do PIBID partiu 
de um reconhecimento do contexto escolar, detectar demanda de alunos, seguido pela 
orientação do supervisor, mais quatro bolsistas onde realiza reuniões para propor um projeto 
de ação para essa demanda, e após a definição do projeto, elabora um cronograma, divulga o 
projeto, recebe os alunos e inicia as oficinas. O aporte teórico do estudo está pautado no 
campo da formação docente, mais especificamente, na área das práticas pedagógicas. Onde 
os bolsistas, sob a supervisão de um professor de Educação Física do PIBID realizam a 
regência das oficinas. Após o encerramento das oficinas, realizam um evento com a temática 
do projeto, coleta os resultados por meio de plano de aula, portfólios, vídeos, relatórios, 
redigindo relato de experiência. Todo esse trabalho é feito durante seis meses, onde os 
bolsistas tem uma jornada de 8 horas dentro das escolas, podendo dividi-las durante a semana 
e sempre trabalhando em conjunto com outro bolsista, 2 horas de reunião com a coordenação 
do subprojeto Educação Física. Após o término dos projetos, é o momento dos bolsistas serem 
remanejados de unidade escolar. Resultados: Os resultados discutem como as atividades 
desenvolvidas no âmbito do PIBID possibilitaram impactos na formação, mostrando-se como 
instrumento de grande importância para a formação do professor de Educação Física, trazendo 
para discussão o período dos bolsistas na unidade escolar.Palavras- Chave: PIBID, Relato de 
Experiência, Formação do professor de Educação Física. 


