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Resumo: Este trabalho objetiva mostrar os resultados das observações e práticas feitas por estagiários do 

PIBID/Educação Física, alunos do curso de Licenciatura em Educação Física na Universidade Estadual de Ponta 

Grossa, realizadas com alunos do 6º ao 9º ano da Escola Estadual Maestro Bento Mossurunga, localizada no 

município de Ponta Grossa – PR. As atividades visavam o desenvolvimento da modalidade esportiva voleibol, e 

para realizá-las, foram utilizados exercícios de coordenação referentes a ela, bem como jogos pré-desportivos. 

Os resultados não foram satisfatórios na maioria das turmas, pois os alunos não apresentavam bom 

desenvolvimento das habilidades motoras para a realização de muitos do fundamentos e exercícios específicos 

do voleibol, o qual deveria ter sido trabalhado nos anos iniciais do ensino fundamental.  
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID/ Educação Física 

 

PÚBLICO-ALVO  

As atividades desenvolvidas no PIBID/ Educação Física na Escola Estadual Maestro 

Bento Mossurunga se aplicam à crianças e adolescentes, educandos do 6º ao 9º ano do ensino 

fundamental II, que frequentam a referida instituição de ensino.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa – Paraná – Brasil  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

O trabalho é executado na Escola Estadual Maestro Bento Mossurunga, que fica 

situada no município de Ponta Grossa, Estado do Paraná. Alcança todo o corpo discente da 

instituição, ou seja, alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental II, nos períodos matutino e 

vespertino.  

JUSTIFICATIVA 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID/Educação 

Física – teve início em 2018. Neste Programa, acadêmicos de diversos cursos de licenciatura 

participam como bolsistas ou voluntários, estagiando em escolas públicas. O Programa visa 

maior interação entre a universidade e as escolas, fazendo com que os acadêmicos entrem em 

contato mais cedo com a realidade presente nas salas de aula.  

OBJETIVOS 

Despertar maior interesse sobre exercícios físicos em alunos da rede pública de 

ensino e, ainda, mudar a visão distorcida que há em relação à Educação Física. 
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Inserir os acadêmicos de Licenciatura em Educação Física em atividades que 

enfrentarão mais tarde em suas vidas profissionais, fazendo com que adquiram mais 

experiências e melhores métodos para, no futuro, serem docentes qualificados.  

Mostrar a importância que os anos iniciais do ensino fundamental têm sobre o 

desenvolvimento de atividades nos anos posteriores dos alunos na Educação Física.  

 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento das ações educativas utilizou-se como referência a 

observação, através da qual foi possível estruturar a proposta de intervenção durante as aulas 

de Educação Física na escola de turmas do ensino fundamental II. Sobre cada aula, 

produziram-se relatórios contendo informações como: turma, atividades realizadas, além de 

pesquisas feitas sobre exercícios que seriam aplicados, neste caso, em relação à modalidade 

voleibol, que foi a mais trabalhada durante o período de participação. Utilizou-se, ainda, 

alguns exercícios adaptados e pré-desportivos.  

RESULTADOS 

A escola conta com bons materiais e um espaço amplo para a realização das práticas, 

o que proporciona aos estagiários uma boa fonte para realização das atividades. Porém, 

constatou-se uma maior facilidade em executar as atividades com turmas de 6º ano, que se 

mostraram mais receptivos e abertos a ouvir as explicações e tentar realizar os exercícios 

propostos. Nas demais séries, observou-se uma maior resistência em relação à disciplina. Os 

alunos dispersavam muito rápido, o que tornou mais difícil o controle das turmas. 

Embora cada turma e aluno tenha suas especificidades, notou-se pobreza motora na 

maioria das crianças e adolescentes. Não foi obtido êxito em muitos dos exercícios propostos 

e, apesar do esforço, verificou-se uma grande dificuldade motora na maioria dos alunos, o que 

foi ligado ao fato de, provavelmente, não terem desenvolvido boas habilidades motoras 

fundamentais, como arremessar e apanhar.  
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A principal modalidade desenvolvida durante esse períodofoi o voleibol, um esporte 

que necessita de habilidades específicas e trabalha o coletivo, além de forçar o aluno a criar 

estratégias de jogo. Observou-se que, quando era proposto aos alunos que realizassem a 

prática de forma mais lúdica, muitos dos movimentos não saíam de acordo com as técnicas 

corretas, porém, alguns grupos conseguiam desenvolver com mais seriedade do que outros, 

mesmo sem as habilidades necessárias.  

Quando a rede era colocada, a dificuldade aumentava. Embora os fundamentos como 

o saque fossem trabalhados, os alunos o executavam de maneira incorreta em situação de 

jogo, o que foi relacionado, juntamente com a pobreza de habilidades, ao medo que eles 

sentiam de, principalmente, se machucarem. Para haver uma melhora, foram implementados 

jogos pré-desportivos às aulas,como queimadas adaptadas, e exercícios para melhorar a 

coordenação dos movimentos de habilidades específicas do voleibol, treinando 

principalmente o saque e a recepção. Notou-se melhoras em alguns alunos, onde o empenho e 

a vontade de aprender eram perceptíveis. O nível dos demais não obteve avanços.  

Grande parte da dificuldade encontrada pelos estagiários dá-se pelo motivo do não 

desenvolvimento dos discentes nos anos iniciais do ensino fundamental. A partir disso, a 

importância de se trabalhar de forma correta nessa fase foi bastante ressaltada, pois foi visto 

na prática que, após o amadurecimento, é mais difícil aprender movimentos que não foram 

trabalhados anteriormente.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Procurou-se evidenciar as experiências de estagiários do PIBID em pouco tempo de 

observação em uma escola pública. Com isso, foi verificada a importância do bom 

desenvolvimento motor nos anos iniciais do ensino fundamental que, caso não seja feito de 

maneira correta, acarretará em dificuldades futuras para a execução de atividades propostas 

nos anos posteriores.  

As informações aqui expostas não são uma regra, pois cada turma e aluno têm um 

ritmo de aprendizagem, o qual não deve ser ignorado e, embora as turmas deste estudo não 

tenham obtido resultado satisfatório, turmas dos mesmos anos podem obtê-los.  
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