
 

III Congresso Internacional de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento 

 
20 a 22 de outubro de 2014 

 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

DPB0354 
 

PIBID EDUCAÇÃO FÍSICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
ATIVIDADES ACROBÁTICAS 

 
 
 

ALEXANDRE BARBOSA DO PRADO 
CARLOS ALESSANDRO ANTUNES DE SOUZA 

CAROLINE RODRIGUES SILVESTRE 
CLÓVIS MACIEL FELÍCIO 

vimaracunha@terra.com.br 
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA/BACHARELADO) NOTURNO 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
 
 

ORIENTADOR(A) 
VIRGINIA M PROSPERO DA CUNHA 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 



RESUMO 
 
 

O projeto “Atividades Acrobáticas” faz parte do PIBID - Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação a Docência- gerenciado pela CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de 
Ensino Superior, do subprojeto de Educação Física, que proporciona aos estudantes das 
licenciaturas a oportunidade de desenvolver projetos pedagógicos em escolas públicas. O 
projeto “Atividades Acrobáticas” tem o objetivo de reforçar, dentro da área de Educação Física, 
a importância da discussão, entre os profissionais da área da Educação Física, da importância 
da transmissão e valorização de toda e qualquer forma de expressão corporal por meio de 
movimentos. Nos dias de hoje, é comum vermos crianças com seus repertórios motores cada 
vez menores. Isso ocorre devido a inúmeros motivos, sendo o maior deles, muitas vezes, a 
falta de um espaço adequado e seguro para o desenvolvimento de atividades que possam 
contribuir para o aumento da consciência corporal das crianças. O projeto “Atividades 
Acrobáticas” tem o objetivo de fazer com que os alunos participem de maneira ativa no 
desenvolvimento das suas capacidades físicas, motoras, cognitivas e relação interpessoal, 
sendo elas a velocidade, agilidade, resistência, força, flexibilidade, equilíbrio, ritmo, criatividade 
e afetividade, desenvolvendo uma postura mais harmoniosa e um momento de socialização. O 
projeto acontece neste semestre letivo, com atividades práticas específicas, com o 
acompanhamento dos alunos bolsistas do curso de Educação Física, da Universidade de 
Taubaté (UNITAU). Os alunos participantes são regularmente matriculados na instituição EAFI 
- “Escola de Atletas e Formação Integral”, com idades de 11 a 12 anos, de ambos os sexos, 
sendo alunos do Ensino Fundamental. As atividades desenvolvidas são de Slack-line, 
Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Dança Breaking, Atividades Circenses e acontecem 2 
vezes por semana, durante 50 minutos cada aula. A EAFI trata-se de uma escola municipal, de 
Ensino Fundamental, da cidade de Taubaté, que tem por objetivo, além da formação curricular, 
oferecer aos alunos a vivencia de atividades esportivas específicas, de acordo com as 
habilidades apresentadas pelos alunos. Espera-se que, com o projeto “Atividades Acrobáticas”, 
os alunos da escola possam desenvolver suas capacidades e habilidades motoras, auxiliando 
também para as outras modalidades esportivas que já praticam. Espera-se também que essa 
vivência possa despertar novos interesses, criando um leque ainda maior de atividades para os 
alunos e sua possível especialização. Para os alunos bolsistas do PIBID tem se mostrado uma 
experiência importante para sua formação, pois eles têm a oportunidade de, desde o período 
de sua formação, acompanharem o desenvolvimento dos alunos na área que escolheram para 
a docência.  


