
 

ANEXO II 

MODELO DE PROJETO PARA O PROGRAMA INTEGRADO DE BOLSAS (PIB-UFES) 

Modalidade: 

Projetos Especiais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – PaEPE I 

DADOS DO COORDENADOR/ORIENTADOR DO PROJETO 

• NOME: Maria das Graças Carvalho Silva de Sá 

• RG:587178 SSP/ES 

• RAMAL: 40092626                          

• CELULAR:27-988090024                     

• E-MAIL:mgracasilvasa@gmail.com 

• LOTAÇÃO:Departamento de Ginástica - CEFD 

• CARGO: Professor Associada 

 

DADOS DA(S) DISCIPLINA(S) 

• Disciplina para a qual é pretendida a bolsa PaEPE I (monitoria):  

1. EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTAÇÃO E INCLUSÃO (GIN06345) – OBRIGATÓRIA; 

2. ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER MODALIDADE EARTE 

(GIN09250) – Disciplina OBRIGATÓRIA E OPTATIVA. Isto é, o Estágio em Lazer é 

obrigatório, porém a turma em si é optativa. 

 

• Curso para o qual a disciplina será ofertada: LICENCIATURA(5ºP) E BACHARELADO (6 e 7ºP) 

 

• Vagas oferecidas no período atual:  

1. EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTAÇÃO E INCLUSÃO: 40 VAGAS 

2. ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER MODALIDADE EARTE: 15 

VAGAS 

 

• Quantidade de vagas preenchidas nos últimos 2 períodos letivos em que a disciplina foi 

ofertada (informação opcional).  

1. EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTAÇÃO E INCLUSÃO 

2020/01: LICENCIATURA (20 DISCENTES) e BACHARELADO (36 DISCENTES) 

2020/02: LICENCIATURA (37 DISCENTES) e BACHARELADO (10 DISCENTES) 

2. ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER MODALIDADE EARTE:  

2020/02: 15 VAGAS 

OBS. não houve oferta em 2021/1 



 

 

 

SOBRE O PROJETO 

• TÍTULO DO PROJETO: Formação docente na perspectiva inclusiva 

• NÚMERO DE BOLSAS PRETENDIDAS: 2 

• PERFIL DESEJADO DO ESTUDANTE E HORÁRIO DE ATUAÇÃO DO BOLSISTA * 

Estudante do curso de licenciatura e bacharelado em Educação Física que já tenha 

cursado a disciplina Educação Física Adaptação e Inclusão 

• JUSTIFICATIVA: 

A promoção de experiências de inclusão no processo pedagógico escolar pressupõe que 
seus agentes (atores) fomentem novos posicionamentos afim de não somente reconhecer, 
mas também, e principalmente, responder às diversas dificuldades e potencialidades de seus 
alunos, como forma de assegurar uma educação de qualidade1 a todos. Isto implica um 
esforço de atualização, reflexão e reestruturação das condições micro e macroestruturais 
presentes aos contextos escolares, tais como o currículo, as estratégias de ensino, os recursos 
materiais e humanos, as parcerias com as comunidades, as políticas de formação docente, 
foco principal deste estudo, entre outras micro e macro esferas (VELTRONE; MENDES, 2007). 

Debates afetos aos processos de formação inicial e continuada de professores na 
atualidade nos anunciam a necessidade de uma melhor compreensão acerca de como vem se 
constituindo as identidades dos professores nos diferentes e diversos cotidianos escolares, 
como forma de contribuir para promoção de processos educativos que atendam às distintas 
demandas que atravessam os cotidianos escolares com vistas a promovermos a equidade de 
oportunidades e de condições a todos os envolvidos. 

Um dos desafios que atravessa a formação de professores nos cursos de licenciatura, 
em especial no âmbito da Educação Física, alicerça-se na apropriação e (re)construção de um 
corpus de conhecimento que potencialize aos futuros docentes pensar suas respectivas práxis 
pedagógicas no sentido da autonomia e da responsabilidade com a vida, de forma que o 
respeito e o reconhecimento à diversidade humana lhes sejam uma premissa, apesar de 
reconhecer os desafios que essa perspectiva nos impõe.  

Nessa direção, acreditamos que refletir sobre como vêm sendo gestados os processos 
de formação inicial de professores, a partir de análise sobre elementos conceituais referentes 
a essa temática, pode favorecer a promoção de processos educativos cada vez mais 
significativos as diferentes e diversas realidades escolares, sem perder de vista a articulação 
deste debate com os conhecimentos culturalmente sistematizados e a formação humana. 
Entendemos que este pode ser um interessante caminho para que os professores em 
formação se sintam em condições para mediar os processos de apropriação e resignificação 

 
1 O termo qualidade da educação é aqui compreendido em articulação com o que entendemos por 

educação, ou seja, uma prática social complexa em suas múltiplas determinações, que compreende 
diferentes e diversos atores, espaços e dinâmicas formativas, e que se materializa tanto sistemática como 
assistemáticamente. Portanto, como qualidade social, considerada para além da designação do mundo 
produtivo e econômico como apontada na acepção trazida por Dourado e Oliveira (2009, p. 211) como 
aquela que “implica garantir a promoção e atualização histórico-cultural, em termos de formação sólida, 
crítica, ética e solidária, articulada com políticas públicas de inclusão e de resgate social. De forma que a 
qualidade da educação (social) deve considerar as dimensões intra e extraescolares, bem como, os 
diferentes atores individuais e institucionais, que afetam as condições de ensino e aprendizagem 



 

dos conhecimentos de seus alunos com e no mundo e, por consequência, sintam-se capazes 
de atuar com autonomia nos diferentes e diversos contextos escolares, num movimento 
constante de diálogo-reflexivo acerca dos micro e macromovimentos promovedores de uma 
escola de fato inclusiva (CHICON, SÁ, 2010). 

 Por esse viés, defendemos que os pressupostos da educação crítico–reflexiva podem 
fomentar aos futuros professores o movimento constante de se refletir sobre suas ações e 
por consequência, suas práticas profissionais, as escolas, os currículos, as diferentes e diversas 
culturas e histórias de vida que alí se instalam, as políticas escolares entre outros elementos 
(PEREZ-GOMES, 1992; PIMENTA, 1997; ZEICHNER, 2003).  

 Corroboramos Waldow (2008) quando nos evidencia que refletir sobre a própria 
prática significa uma ação constante, sistemática e rigorosa de se refletir sobre aquilo que faz, 
antes, durante e, principalmente, após a ação, num movimento dialético no sentido da ação-
reflexão-ação. Tais ações possibilitam aos envolvidos condições para que se sintam 
participantes das decisões tomadas ao longo de todo o processo educativo, ou seja, do 
planejamento, do desenvolvimento das aulas, da avaliação. A ideia é que se promovam a 
reflexão constante sobre “[...] como poderia fazer diferente e melhor, [...] construindo 
teorias, novas técnicas, testar hipóteses e modificar suas ações [...] com isso, rompendo 
com a robotização das ações (p.142)”. 

 Outro aspecto a se destacar diz respeito a forma como vem sendo gestados os 
processos de formação inicial de professores na atualidade, especialmente no que concerne a 
relação entre os conhecimentos considerados de caráter teóricos e os de caráter práticos, 
articulados a busca pela autonomia docente. Discussão estas bem recorrentes aos processos 
de formação inicial de professores de Educação Física, principalmente quando retomamos o 
processo histórico de legitimação que esta área viveu, e ainda vive, ao longo dos anos, em 
especial no que tange às mudanças paradigmáticas em relação a função da Educação Física no 
contexto escolar. Para Chicon e Sá (2010), ainda há muito que se fazer afim de que a 
Educação Física consiga romper de fato com a perspectiva hegemônica da aptidão-física, ao 
encontro de uma concepção de prática pedagógica alicerçada no conceito de práxis com foco 
na transformação social ao encontro de uma sociedade mais justa e igualitária a todos  

 Por esta perspectiva, nos apoiamos em Caparroz e Bracht (2007) ao postularem sobre 
a importância da relação entre teoria e prática como uma ferramenta potencializadora a 
constituição da autonomia docente, haja vista as possibilidades que os saberes 
compreendidos como teóricos possibilitam aos professores no sentido da construção de 
novos conhecimentos a partir das situações incertas e singulares encontradas nas diferentes e 
diversas práticas pedagógicas. Como também percebem potência nos conhecimentos 
considerados como práticos, que, por sua vez, se materializam nas realidades escolares e, 
nesse contexto, compete aos professores refletirem constante e rigorosamente sobre suas 
ações a partir das ferramentas conceituais que possuem como forma de experimentar, 
questionar, problematizar e, por que não, propor novas alternativas para os desafios 
presentes aos cotidianos. Este movimento dialético de, a partir da prática, recorrer a teoria 
para pensar uma outra e nova prática possibilita a reconfiguração de novas formas de se 
produzir sentidos e significados a esses saberes  

 Ainda de acordo com Caparroz e Bracht (2007), a consolidação desses pressupostos 
necessita que, ao longo de todo o processo de formação inicial de professores, ocorram 
movimentos constantes em direção à reflexão da/na/sobre as práticas docentes, levando-se 
em consideração as diferentes e diversas realidades escolares articulados aos interesses e 
necessidade dos alunos. Tais ações potencializam os processos formativos na medida em que 
oportunizam condições para conhecer e refletir acerca da sua formação de forma a 
reorganizar suas ações com foco no pensamento autônomo, reelaborando, assim, novos 



 

conhecimentos a partir das realidades produzidas nos campos de atuação escolar.  
 Tomando por base essas considerações, propusemo-nos, por meio desse projeto 

fomentar um espeção de reflexão da/na/sobre a formação docente na perspectiva inclusiva, 
pela via da disciplina Educação Física, Adaptação e Inclusão, por concebem nesse movimento 
um espaço potencializador a organização e sistematização de discussões que contribuam para 
a compreensão dos desafios que perpassam a inclusão socioeducacional do público alvo da 
Educação Especial. Assim sendo, compreendemos que o envolvimento de um bolsista pode 
nos auxiliar a potencializar um trabalho dessa natureza.  

 

• OBJETIVOS 

1. Participar no planejamento e execução da aula, na assistência individualizada aos 
acadêmicos prestando-lhes esclarecimentos a respeito dos conteúdos da disciplina; 

2. Aprofundar conhecimentos com vistas à produção de um artigo que verse sobre 
Práticas Pedagógicas e Inclusão; 

3. Participar dos grupos de estudos organizados pelo Laboratório de Educação Física 
Adaptada (LAEFA). 

 
Obs. Entendemos que este movimento poderá disparará a todos os envolvidos (monitores, 
alunos e professores) uma melhor articulação entre o ensino/docência, pesquisa e a 
extensão. 

• ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO BOLSISTA 

1. Participação na elaboração das atividades das disciplinas vinculadas ao projeto, como: 
discussão de plano de curso da disciplina, planejamento das atividades didáticas, 
avaliação das aulas, colaboração na orientação discente, leitura e fichamento de 
bibliografia complementar; 

2. Elaboração de artigo científico que aprofunde questões acerca do conhecimento 
apropriado; 

3. Produção de material didático (audiovisual ou escrito) que contribua para os debates 
das aulas; 

4. Participação de reuniões periódicas de planejamento e avaliação. 
 

• RESULTADOS ESPERADOS: O bolsista deverá apresentar, ao término da 
monitoria, um artigo acadêmico que verse sobre as contribuições da experiência que 
a tela suscitou a seu processo formativo atrelados a pressupostos que tomem o 
respeito e o reconhecimento à diversidade humana como uma premissa. 

 

• FORMA DE ACOMPANHAMENTO PELO PROFESSOR ORIENTADOR: O trabalho 
do bolsista será acompanhado por meio de orientações semanais e presenciais com a 
coordenadora do projeto e avaliado de acordo com a natureza das tarefas. São 
essenciais: presença e dedicação às atividades definidas no plano individualizado de 
ações, com destaque para a capacidade de síntese de texto, articulação de ideias para 
exposição em aula, preparação de material didático, estudos individuais, auxílio aos 
acadêmicos.  

• OBSERVAÇÕES SOBRE O PROJETO: não há 
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