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ANEXO II 

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

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

Modalidade: Monitoria 

 

DADOS DO COORDENADOR DO 
PROJETO 

 
Nome: Paula Cristina da Costa Silva 

RG: 20.217.525 

Ramal: 2625 (DG) 

Celular: (27) 99884.2184 

E-mail: letpau13@gmail.com     ou     paula.silva@ufes.br  

Lotação: Departamento de Ginástica 

Cargo: Professora Associada II 

 

 
DADOS DAS DISCIPLINAS 

 

Disciplinas para a qual é pretendida a bolsa PaEPE I (monitoria): Estágio Supervisionado 

em Educação Física e Lazer e Práticas corporais na natureza 

 

Curso para o qual a disciplina será ofertada: Bacharelado em Educação Física 

 

Perfil do bolsista: Estudante do curso de Bacharelado em Educação Física que tenha 

cursado  as disciplinas “Fundamentos do lazer” e “Educação Física, Lazer e Sociedade” 

 

Período da grade do curso ao qual ela pertence: Prioridade finalistas para a disciplina 

Estágio Supervisionado em Educação Física e Lazer e 9o período  para a disciplina 

Práticas corporais na natureza. 
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Disciplina de Estágio Supervisionado em Educação Física e Lazer: obrigatória  

Disciplina de Práticas corporais na natureza: optativa 
 

Vagas oferecidas na Disciplina de Estágio Supervisionado em Educação Física e Lazer: 
15 

Vagas oferecidas na Disciplina de Práticas corporais na natureza: 15 

 
Quantidade de vagas preenchidas nos últimos 2 períodos letivos em que a disciplina 
foi ofertada: não saberia informar 
 

SOBRE O PROJETO 
 
Título do Projeto: Formação em lazer – apoio docente e aprendizado 
 
Número de bolsas pretendidas: 1 
 
Perfil e requisitos do(a) Bolsista: Estudante do curso de Bacharelado em Educação Física 

que tenha cursado  as disciplinas “Fundamentos do lazer” e “Educação Física, Lazer e 

Sociedade” 

 

Horário de Atuação: De segunda a sexta das 14h as 18h.  
 

Justificativa: Nesse semestre especial Earte 2020/02 estarei ministrando 2 disciplinas 

relacionadas ao eixo Educação Física e Lazer, do Curso de Bacharelado em Educação 

Física. Nesse sentido, a articulação entre as ações desenvolvidas nessas disciplinas,  

“Estágio supervisionado em Educação Física e Lazer” e “Práticas corporais na natureza”, 

poderá ocasionar vários aprendizados a serem desenvolvidos tanto pelo bolsista, como 

pelos estudantes que estão matriculados.  Além disso, em tempos de ensino remoto 

como o que vivemos, o apoio de um bolsista torna-se fundamental para aprimorar as 

ações docentes e melhorar a dinâmica entre os alunos e a docente. 

Objetivos:  

1. Qualificar o processo de Ensino-aprendizado na modalidade EARTE; 

2. Possibilitar ao bolsista a oportunidade de desenvolver atividades de Ensino-

aprendizado relacionadas à sua formação, sob supervisão docente; 

3. Dinamizar a comunicação entre os estudantes da disciplina e docente, por meio do 
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auxílio do bolsista. 

 

Atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista:  

1. Apoiar as atividades de Ensino-aprendizado das disciplinas “Estágio supervisionado 

em Educação Física e Lazer” e “Práticas corporais na natureza” na Plataforma do 

Googleclassroom; 

2. Verificar com a docente as atividades que possam interrelacionar os conteúdos das 

disciplinas e estudá-las para compreender melhor o campo do professional de lazer; 

3. Auxiliar o(a)s estudantes nas dúvidas referentes as atividades solicitadas pela docente 

nas disciplinas. 

 

Modalidade das atividades: Remotas, via Googleclassroom, redes sociais e aplicativos 

de mensagem. 

 

Resultados esperados: 

1. Melhoria na formação do(a)s estudantes que contarão com o apoio de um(a) 

bolsista para ajudá-lo(a)s com as dúvidas das disciplinas; 

2. Qualificação do(a) bolsista que poderá participar do planejamento e 

desenvolvimento de atividades de ensino-aprendizado junto aos estudantes. 

 

Forma de acompanhamento das atividades pela professora:  

O acompanhamento é processual com reuniões semanais às segundas e/ou sextas-

feiras para avaliação do processo de ensino-aprendizado e planejamento das ações a 

serem desenvolvidas ao longo do semestre. 

 

Observações: 

 


