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RESUMO 
 
 

Trata-se de um projeto do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da 
Universidade de Taubaté, em parceria com escolas públicas, que visa à melhoria da qualidade 
da educação nas escolas. A Educação Física não significa apenas ensinar o gesto motor 
correto, muito mais do que isso, cabe ao professor problematizar, interpretar, relacionar com 
seus alunos as amplas manifestações da cultura corporal, onde os alunos compreendam os 
sentidos e significados impregnados nas práticas corporais. Partindo deste principio, o projeto 
visou aumentar interesse e consequentemente a frequência dos alunos que não se 
interessavam pela pratica das aulas de Educação Física, apresentando aos alunos uma 
proposta que ia além dos jogos coletivos e competitivos. De inicio, as aulas eram restritas, 
onde os conteúdos eram de interesse dos alunos, para que houvesse uma aceitação, e aos 
poucos foram deixando a vergonha e o desinteresse de lado, facilitando o trabalho de diversos 
conteúdos que não tinham conhecimento e nem vontade de aprender. Assim aplicamos aulas 
que tinham como conteúdo a ginástica localizada, ginástica rítmica, atividades e brincadeiras 
rítmicas, sendo algumas com músicas do grupo Palavra Cantada (material utilizado pela rede 
municipal de ensino de Taubaté no Ensino Fundamental para a educação rítmica), atividades 
circenses, danças regionais e ginástica aeróbica, onde conseguimos trabalhar de forma 
diversificada o domínio corporal, deixando de lado o habito de competitividade excessiva . E 
dentro dessas atividades, a qual mais chamou a atenção foi as atividades circenses, por ser um 
conteúdo que consiste de amplos segmentos, possibilitou que os alunos encontrassem algo 
que mais se identificasse. Até o momento o projeto tem atingido nossas expectativas que tem 
sido mensuradas pela frequência dos alunos, que inicialmente era de numero reduzido, e 
atualmente este numero teve um aumento de cerca de 30%, além do interesse nas aulas e 
mudança de comportamento no quesito de melhor relacionamento com professores e colegas, 
interesses de participarem pela pratica das aulas de educação Fisica e das outras disciplinas, 
refletido ate mesmo na melhoria de notas relatadas pelos professores.De inicio foi bem fácil 
atingir nosso objetivo de aumentar a frequência, pois nossas aulas estavam sendo utilizadas 
para criação e ensaio de coreografias para serem apresentadas em um evento da escola ( 
Copa Walter). Após isso veio dificuldade, pois os alunos queriam apenas dançar e montar 
coreografias, então trouxemos as atividades descritas, onde eles se identificaram muito por 
envolver uma certa sequencia de movimentos do simples ao complexo. Para nos bolsistas foi 
gratificante aplicarmos aplicar o projeto, pois a cada aula uma obtivemos uma nova 
experiência, contribuindo então para a nossa formação docente.  


