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RESUMO 
 
 

PIBID: ATLETISMO É UMA HABILIDADE BÁSICA PARA DESPORTO ¹Daniel M. de Souza 
²Ms. Maria Aparecida Ribeiro ³Laise Medeiros Roque RESUMO: Introdução: O projeto PIBID 
(Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), é de suma importância na formação 
de futuros professores, pois oferece a oportunidade de estar nas escolas antes da formação 
acadêmica e assim podemos conhecer o ambiente escolar e seus problemas. Este projeto foi 
criado com intuito de mostrar a importância do atletismo fazer parte do dia a dia, não apenas 
das crianças, mas também dos profissionais de educação física. O Atletismo comporta uma 
gama de práticas, tais como corridas, saltos, arremessos e lançamentos. Este aspecto, ao 
mesmo tempo em que pode ser dito como um elemento dificultador, em função da 
complexidade e dificuldade de diferentes recursos físicos e materiais, pode ser entendido 
também como uma prática favorável devido à sua variedade atividades que possam 
desenvolver todos os aspectos de quem pratica. Essa riqueza possibilita a integração de 
crianças e adolescentes com os mais diferentes interesses e aptidões, fornecendo a eles 
suporte para seu desenvolvimento desde moral até o cultural.Objetivo: O objetivo do atletismo 
escolar é dar oportunidades a todos de descobrir, brincar e conhecer diferentes formas de 
praticar o atletismo. Metodologia:Houve a participação deste projeto 40 alunos de duas classes 
de uma escola Municipal de Taubaté. Os sujeitos tinham idades variadas e eram do sexo 
masculino e feminino. No o primeiro semestre foi ensinado o básico de cada modalidade do 
atletismo para os sujeitos, apresentando conceitos, modalidades e práticas. No segundo 
semestre, os alunos foram resignados a confeccionarem os materiais de forma alternativa, 
adaptando a falta de materiais da escola e deixando para que futuramente outras turmas 
utilizassem os materiais. A coleta de dados foi realizada mediante a aplicação de um 
questionário contendo 6 perguntas, sendo 2 abertas e 4 fechadas. Resultados: Nota-se que 
85% dos alunos conheciam a pratica do atletismo, sendo que 18% conheciam o salto em 
distância e apenas 1% o lançamento do martelo. Dos alunos participantes, 54% relataram que 
correm no dia a dia e 62% afirmam que é sua atividade preferida. Conclusão: Em síntese 
verificou-se que as crianças que participaram do projeto, realmente querem aprender mais 
sobre o atletismo, pois para os alunos houve benefícios principalmente na descoberta sobre o 
que eram capazes de fazer e que todos os participantes da pesquisa demonstraram interesse 
pela modalidade. Palavras- Chave: PIBID, Atletismo, Educação Física Escolar. 


