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RESUMO 
 
 

Introdução: O PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) é um programa 
que oferece bolsa para estudantes de cursos de licenciatura plena, para que eles exerçam 
atividades pedagógicas em escolas públicas de ensino básico, aprimorando sua formação e 
contribuindo para a melhoria da qualidade nas escolas. No cotidiano profissional, o professor 
de Educação Física utiliza a comunicação para o desenvolvimento das atividades para com 
seus alunos, facilitando a compreensão de sua proposta de trabalho no momento em que a 
atividade está sendo executada. A comunicação não verbal é exercida desde os primórdios da 
humanidade, pois envolve manifestações como gestos, expressões, podendo até ser vinculada 
com as pinturas rupestres. Considerando a capacidade de comunicação e compreensão do 
humano, o estudo da linguagem corporal, Cinésica, torna-se um papel fundamental na 
decodificação de mensagens recebidas durante a interação da sociedade. A área de estudo da 
Educação Física é muito ampla, pode ser denominada como cultura corporal, onde temas ou 
algumas formas de atividades corporais ao ser aplicado, o homem incorpora sua cultura 
corporal dispondo sua intencionalidade do conceito produzido pela consciência corporal. Sendo 
assim, observou-se a realidade escolar no município de Taubaté e criaram-se propostas 
diferenciadas para as alunas do Ensino Médio. Objetivo: Proporcionar ao grupo uma visão 
diferenciada sobre o eu dentro do ambiente em que se convive além vivenciarem diversas 
formas de movimentos e possibilidades, incentivando-as à prática de atividade física e 
mostrando Metodologia: O presente estudo foi baseado em um relato de experiência que está 
sendo desenvolvido no PIBID por alunas do Ensino Médio, entre faixa etárias de 15 à 17 anos 
que não possuem aderência à atividade física. O projeto ocorre durante a semana de 2º à 6º 
feira com 1 hora aula. 1º etapa: Foi investigada a preferência das alunas. 2º etapa: Aplicou-se 
uma anamnese com as alunas. 3º etapa: Os bolsistas do PIBID propuseram um conto que vem 
de encontro com a preferência das alunas (a leitura). 4º etapa: Foi realizada uma leitura oral 
coletiva e logo após a discussão sobre o conto. 5º etapa: Foi realizado em grupos de 10 aluna 
a expressão corporal por meio do conto lido. 6º etapa: As alunas farão uma apresentação da 
temática cultura corporal do movimento na Mostra do PIBID que irá acorrer em novembro de 
2014. Resultados:Os resultados esperados sãoconscientizar sobre a importância da atividade 
física regular por meio da cultura corporal de movimento e do conto. 


