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DISCIPLINA PARA A QUAL É PLEITEADA BOLSA DE MONITORIA – PAEPE I: Conhecimento e 

Metodologia do Ensino dos Esportes Coletivos 

CURSO PARA O QUAL É OFERTADA: Licenciatura em Educação Física – disciplina obrigatória 

PERÍODO DA GRADE DO CURSO AO QUAL ELA PERTENCE: 6º Período 

Vagas ofertadas na disciplina: 40 

 

SOBRE O PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: Conhecimento e Metodologia do ensino dos esportes coletivos 

 

NÚMERO DE BOLSAS PRETENDIDAS:2 bolsas 

 

PERFIL DESEJADO DO ESTUDANTE E HORÁRIO DE ATUAÇÃO DO BOLSISTA:  

• Estudante de licenciatura em Educação Física.   

• Deve ter cursado a disciplina de Conhecimento e Metodologia do ensino dos esportes 

coletivos ou ter cursado a disciplina Fundamentos dos Esportes. 

• Preferencialmente com experiência em esportes coletivos, seja como atleta ou como 

monitor (voluntário ou bolsista) 

• Ter disponibilidade de horário na quinta, das 9h às 13h, e nas tardes para intervenções 

no projeto de extensão, plantão de dúvidas da disciplina e reuniões pedagógicas. 

 

JUSTIFICATIVA: A disciplina de Conhecimento e Metodologia do ensino dos esportes coletivos     

visa introduzir a discussão sobre métodos de ensino e sistematização do conteúdo esportivo no 

currículo escolar. Considerando que tradicionalmente os esportes têm sido ensinados na escola 



 

de forma mecanicista, que, por sua vez, pode gerar exclusão, desmotivação e descontinuidade 

com a prática esportiva, tal disciplina visa superar esse paradigma, abordando as perspectivas 

emergentes do ensino dos esportes (SCAGLIA et al, 2013). Nesse sentido, em vez de enfocar o 

ensino a partir da repetição de gestos técnicos, a disciplina visa demonstrar, discutir e 

possibilitar a apropriação por parte dos alunos de pedagogias inovadoras do ensino dos 

esportes, que partam de formas mais ativas de ensino, compreendendo o jogo como uma 

intensa resolução de situações problemas (MOURA et al, 2008), desenvolvendo as 

competências essenciais para compreender jogar, como estruturação do espaço, comunicação 

na ação e relação com a bola (GARGANTA, 1995). Nesse sentido, mais do que ensinar o aluno a 

repetir gestos, estas abordagens visam que ele desenvolva a capacidade de jogar, 

compreendendo os problemas do jogo, tomando decisões e aprimorando sua capacidade de 

criar soluções mais imprevisíveis e criativas (GRECO, 1998). Apesar de essas abordagens serem 

discutidas desde a década de 1980, elas ainda se apresentam como um desafio, uma vez que 

as pedagogias tradicionais ainda são hegemônicas no ambiente escolar. Mudar esse cenário, 

portanto, depende de uma formação sólida dos futuros professores com relação a esse 

conhecimento.  

Portanto, em função deste desafio, é que este projeto solicita dois bolsistas para trabalharem 

junto à disciplina, a fim de propiciar um diálogo maior com os alunos durante as aulas e um 

acompanhamento mais próximo durante o desenvolvimento de propostas pedagógicas por 

parte dos alunos. Além disso, a fim de propiciar ambientes de formação extra-curriculares para 

os alunos, estes bolsistas poderão atuar no projeto de extensão “Futsal Feminino 

Universitário”, projeto sob minha coordenação e que, em detrimento do atual cenário de 

Pandemia no qual estamos submersos à quase um ano, vem desenvolvendo metodologias para 

o ensino-aprendizagem do futsal de maneira remota. Os alunos da disciplina poderão também 

assistir, até mesmo intervir, neste projeto de extensão, possibilitando um ambiente laboratório 

para testarmos as discussões desenvolvidas em sala de aula.  

 

OBJETIVOS: O projeto visa propiciar a possibilidade do desenvolvimento de materiais didáticos 

que possibilitem o ensino dos jogos de maneira remota, promovendo um aprofundamento dos 

conhecimentos dos alunos em pedagogia do esporte, voltado ao ensino-aprendizagem-

treinamento dos esportes coletivos no contexto escolar. Esse objetivo se refere tanto aos 

bolsistas, que poderão intensificar as leituras, debates e intervenções na temática, se 

relacionando com atividades de ensino, pesquisa e extensão na temática; como aos alunos 



 

matriculados na disciplina de “Conhecimento e Metodologia do Ensino dos Esportes Coletivos”, 

que contarão com monitores para auxiliá-los durante as aulas  e nos plantões de dúvidas, bem 

como terão a oportunidade de aprofundar na prática os temas da disciplina durante o projeto 

de extensão em esportes coletivos, coordenado por mim e auxiliados pelos monitores. Além 

disso, a intervenção final da disciplina pressupõe a realização da proposição de atividades 

remotas sobre a temática junto à rede de Vila Velha. Para tanto, o auxílio do monitor para o 

desenvolvimento do trabalho contribuirá muito nesse processo.  

 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO BOLSISTA 

Para cumprir as vinte horas semanais, os alunos deverão: 

• Construir materiais didáticos que auxiliem no ensino-aprendizagem, de forma virtual, 

das temáticas abordadas no componente curricular “Conhecimento e Metodologia do 

Ensino dos Esportes Coletivos” 

• Apoiar o planejamento e plantão de dúvidas da disciplina Conhecimento e Metodologia 

do Ensino dos Esportes Coletivos 

• Realizar estudos complementares sobre os temas desenvolvidos na disciplina, a fim de 

conseguir se aprofundar um pouco nas discussões e apoiar os debates e a apropriação 

dos alunos que ainda cursam as disciplinas 

• Participar das reuniões de estudo e planejamento, bem como das intervenções, do 

projeto de extensão “Futsal Feminino Universitário”, como laboratório de atividades 

remotas realizadas na temática da pedagogia do esporte. 

• Desenvolver um projeto de pesquisa relacionado aos estudos e intervenções realizadas 

durante o curso da bolsa. 

• Participar de eventos científicos apresentando os resultados advindos das atividades 

desenvolvidas durante o período da bolsa.  

 

MODALIDADE DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO BOLSITA 

Remota 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Propiciar um maior contato dos bolsistas com os estudos e práticas da pedagogia do 

esporte; 



 

• Contribuir com a consolidação de projetos de extensão vinculados à pedagogia do 

esporte, de modo a propiciar um laboratório de práticas na temática para os alunos, 

bem como fomentar atividades de extensão voltadas à comunidade externa e interna 

da UFES, em especial no período da Pandemia, que coloca como desafio aos futuros 

professores da área de ensinar EF de forma remota.  

• Contribuir para a formação acadêmica dos bolsistas, unificando ensino, pesquisa e 

extensão, demonstrando a importância dos espaços extracurriculares para 

aprofundamento dos estudos, bem como a importância do desenvolvimento de 

estudos e pesquisas para alcançar um patamar de intervenção pedagógica melhor.  

 

FORMA DE ACOMPANHAMENTO PELO PROFESSOR ORIENTADOR:  

O acompanhamento pedagógico do aluno se dará por reuniões virtuais semanais, às terças-

feiras, com o professor orientador. Nessas reuniões, serão realizados:  

a) planejamento das atividades a serem desenvolvidas durante a semana na disciplina de 

Conhecimento e Metodologia dos Esportes Coletivos,  

b) discussão de textos de aprofundamento na temática da disciplina para que o aluno possa 

contribuir com o aprendizado dos alunos nos horários destinados ao plantão de dúvidas;  

c) planejamento e discussões sobre as intervenções realizadas em projetos de extensão sobre 

esportes coletivos.  

Além das reuniões semanais, as atividades serão avaliadas por meio de relatórios bimestrais 

confeccionados pelo aluno informando as atividades desenvolvidas e os conhecimentos 

adquiridos ao longo do processo de monitoria e intervenção. Estes relatórios deverão englobar 

dois momentos: 1) o primeiro mais descritivo das atividades desenvolvidas; 2) uma revisão 

teórica em formato de fichamento sobre os textos lidos e discutidos durante o bimestre nas 

reuniões pedagógicas e na disciplina. 

A partir dessas duas estratégias de acompanhamento, uma mais processual e outra como 

produto, busca-se apreender as dificuldades, os avanços teóricos e práticos e o crescimento do 

aluno durante o desenvolvimento do projeto. A proposta é que a bolsa se encerre com o 

desenvolvimento de um projeto de pesquisa que integre as atividades desenvolvidas na 

intervenção e as discussões teóricas realizadas durante a disciplina, para o qual essas duas 

estratégias de acompanhamento serão a base.  

 



 

OBSERVAÇÕES SOBRE O PROJETO: Este projeto tem um duplo objetivo. Em primeiro lugar, de 

contribuir para que a disciplina de Conhecimento e Metodologia do Ensino dos Esportes 

Coletivos transcorra da melhor maneira possível, com apoio pedagógico para os alunos 

cursantes, a fim de propiciar uma melhor apropriação do conteúdo por parte dos alunos, além 

de um laboratório prático para os alunos interessados poderem acompanhar intervenções na 

temática. Em segundo lugar, de propiciar um ambiente de ensino, pesquisa e extensão para os 

discentes bolsistas poderem aprofundar seus conhecimentos da temática, sendo 

supervisionados diretamente e coordenados em projetos de pesquisa e nas ações de monitoria 

por mim.  
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