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RESUMO 
 
 

PROJETO PIBID: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NA UNIDADE ESCOLAR EMEF 
MONSENHOR EVARISTO CAMPISTA CESAR Gabriela Alvarenga de Abreu Maria Aparecida 
Ribeiro RESUMO Introdução: O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID) é um programa gerenciado pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior) e desenvolvido pela Universidade de Taubaté. Este programa é uma 
iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para educação 
básica, além de conceder bolsas aos alunos dos cursos de licenciatura. Inserir os bolsistas a 
iniciação dos estudantes no contexto das escolas públicas permitindo atuar em diferentes 
realidades. Objetivo: Introduzir o futebol no contexto escolar, conduzindo os alunos à 
compreensão da diversidade que este tema trás. Metodologia: Primeiramente, fomos 
selecionados pela coordenadora do subprojeto de Educação Física. No segundo momento, 
conhecemos nosso supervisor e no terceiro momento deparamos com a realidade escolar. 
Depois de observar a demanda da unidade escolar e chegamos no projeto “Futebol:Esporte 
que encanta?” subdividida em três oficinas que são Recreio interativo,As caras do futebol e 
Futebol com sandálias. Participaram do projeto em torno de 40 alunos do integral do 3º ao 5º 
ano. As oficinas foram realizadas nas quartas feira no período vespertino. A oficina As caras do 
futebol abrangia atividades tais como futebol cooperativo (olhos vendados, mãos dadas), 
atividades com diferentes formatos de bolas, além de contextualizar o conteúdo futebol. No 
inicio desta oficina, aplicamos um questionário contendo 7 perguntas fechadas e 1 aberta para 
analisarmos qual o grau do conhecimento e afinidade com o futebol. No Recreio interativo 
participaram todos os alunos do 1º ao 9º ano, que foram realizadas na segunda feira no horário 
do intervalo para lanche no período vespertino. Com atividades como chute ao gol e mini 
futebol com tamanhos diferentes de bola,cooperativo, e vídeos com diferentes formas de jogar 
o futebol como free style,golbol e futebol de bike entre outros.Aplicamos um questionário final 
para analisar a aderência ao futebol,onde perguntamos se todos compreenderam a proposta 
do futebol no contexto escolar,grau de aceitação e as diferenças de gêneros. Resultado: 
Analisamos que 100% dos alunos conseguiram compreender o futebol com todas as suas 
diversidades e influências, como suas diferentes formas das práticas e do uso da bola. E que o 
futebol vai muito além de somente de jogar bola. Considerações Finais: Podemos considerar 
que a pesquisa teve uma grande relevância tanto para os alunos que puderam vivenciar na 
prática e ver sobre a modalidade Futebol e para nós bolsistas além de nos tirar da zona de 
conforto, houve uma grande contribuição para nossa futura formação docente. Palavras – 
Chaves: PIBID, Futebol, Educação Física Escolar 


