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RESUMO 
 
 

RELATO DE EXPERIÊNCIA PIBID: PROJETO TENIS NA ESCOLA Ágata Paloma Simões 
Marcela de Fátima da Silva Costa Maria Aparecida Ribeiro RESUMO Introdução: O presente 
relato refere-se as atividades que foram desenvolvidas pelos bolsistas juntamente com o PIBID 
(Programa de Incentivo de Bolsa a Iniciação a Docência), de licenciatura em Educação Física, 
pela Universidade de Taubaté (UNITAU). O programa consiste em uma iniciativa para o 
aperfeiçoamento e a valorização da formação de futuros docentes para a educação básica bem 
como na melhoria da qualidade de ensino da escola. O estudante de graduação em Educação 
Física tem como desafio aplicar as teorias da cultura corporal do movimento por meio de 
projetos de ação, sendo capaz de desenvolver prática de ensino eficaz para aplicação do 
mesmo. Diante da diversidade de conteúdos propostos para a educação física escolar suscita 
discussões e reflexões para o desenvolvimento das aulas. É notável que estas aulas, permitem 
aos alunos, vivências de diferentes práticas corporais que neste caso apresentamos a inserção 
do tênis como conteúdo no projeto PIBID. Objetivos: Apresentar o tênis, onde é uma 
modalidade que ainda não tem presença entre os conteúdos da educação física escolar, este 
relato de experiência objetivou realizar uma reflexão sobre uma proposta de aplicação do tênis 
na educação física escolar. Metodologia: Participaram do projeto 30 alunos da Educação 
básica de ambos os gêneros, da unidade escolar municipal do município de Taubaté SP, na 
faixa etária de nove e dez anos, sendo 5 encontros semanais de 1h30, totalizando 20 
encontros. Enfocam, também, as propostas existentes de aplicação do tênis na escola, a 
atividade possível para as aulas exibiu as instalações, equipamentos e materiais utilizados para 
a prática desta modalidade. Apresentamos ainda a opinião dos bolsistas e de alguns alunos 
sobre a inclusão do esporte tênis na escola, vivenciaram o jogo possível do tênis no contexto 
escolar. Resultados: Discutimos e refletimos sobre uma proposta de aplicação do tênis na 
educação física escolar, permitiu os alunos vivenciarem essa proposta, onde os resultados 
refletem eficaz a proposta de tênis na Educação Física Escolar. Considerações Finais: Quando 
uma proposta esportiva é inserida em determinada escola, não se deve prescindir da referência 
a aspectos da cultura escolar de sua inserção. O tênis está inserido na busca de uma 
adequação que o popularize como um jogo e que dê preponderância aos benefícios sociais do 
lazer, ampliando assim a perspectiva da inclusão social na cultura escolar. Palavras chaves: 
PIBID, Tênis, Educação Física Escolar.  


