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RESUMO 
 
 

PIBID: RESGATANDO O ESPORTE RESUMO O desenvolvimentopessoal é um processo de 
aprimoramento das capacidades de agir, pensar,atuar sobre o mundo e lidar com a influência 
do mundo sobre cada um, a Educação precisa estar a serviço desse desenvolvimento, que 
coincide com a construção da identidade, da autonomia e da liberdade. Construir 
identidade,agir com autonomia e em relação ao outro, e incorporar a diversidade são as bases 
para a construção de valores de pertencimento e responsabilidade, essenciais para a inserção 
cidadã nas dimensões sociais e produtivas. Baseando-nos nestes princípios elaboramos o 
projeto intitulado RESGATE DO ESPORTE que tem como objetivo desenvolver a 
competitividade entre os alunos de forma lúdica, enfatizando o respeito às regras, aos colegas, 
a responsabilidade e a cooperação.O projeto envolve atividades como o futebol, o handebol e 
artes marciais. O projeto esta sendo desenvolvido na Escola Estadual Monsenhor João Alves, 
comuma média de cento e cinquenta alunos do Ensino Médionafaixa etária entre 16 a 18 
anos.A escola possui uma estrutura física boae esta preocupada com o desenvolvimento e 
inclusão de seus alunos tendo rampas de acesso para cadeirantes e banheiros especiais. Nós 
bolsistas também temos o cuidado de incluirmos todos nas nossas aulas por meio de jogos e 
rodas de brincadeiras nas quais a deficiência do aluno não seja um empecilho para sua 
participação. Porém, a escola não dispõe de materiais adequados ou em número suficiente 
para que se possadesenvolver as atividades com a real qualidade que o professor e os 
estagiários gostariam, mas essa barreira é ultrapassada com adaptações e estratégias de 
trabalho para que as aulas se desenvolvam com qualidade.Optamos porvariar as aulas 
oferecendoa cada semana é um esporte diferente para que assim não haja rotina e 
consequente perda do interesse dos alunos. Procuramos fazer o aquecimento com jogos e 
brincadeiras resgatando atividades praticadas na infância dos alunospara depois iniciarmos 
com a parte principal da aula que são os fundamentos dos esportes a serem vivenciados e 
aprendidos. Nota-se que a maioriase diverte bastante e consegue expressar seus sentimentos 
e emoções durante as atividades. Ao final de cada aula fazemos uma roda de conversa na qual 
abordamos um tema chave sugerido pelos próprios alunos ou um tema emergente para 
discutirmos em grupo como, por exemplo, a questão do racismo, a escolha da profissão, a 
faculdade, a visão sobre a escola publica entre outros diversos assuntos que achamos que 
possa somar com as ideias dos alunos e faze-los assim uma pessoa mais consciente e segura 
para a vida. Palavras-chave: Esporte, Educação Física, Cidadania  


