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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/ORIENTADOR DO PROJETO 
 

• NOME: Rosianny Campos Berto 

• RG: 1.80150807 

• RAMAL: 2620 

• CELULAR: (27)99978-8228 

• E-MAIL: rosiannyb@gmail.com 

• LOTAÇÃO: Departamento de Ginástica 

• CARGO: Professora do Magistério Superior 

 

DADOS DA DISCIPLINA 
 
O projeto destina-se ao acompanhamento sob a forma de monitoria de duas unidades 
curriculares do curso de Educação Física – Licenciatura: 
 
GIN05077 - Oficina de Docência em Jogos, Brinquedos e Brincadeiras Infantis: 
Unidade curricular optativa, do 2º período, com oferta atual de 20 vagas. Nos dois 
últimos períodos letivos teve um total de 31 estudantes matriculados/as. 
 
GIN11733 - Seminário Articulador de Conhecimentos II: 
Unidade curricular obrigatória, situada no 2º período do curso, com oferta atual de 50 
vagas. No último período letivo (Earte) teve um total de 30 estudantes matriculados/as. 

 

Atualmente, as duas unidades curriculares ofertadas na modalidade Earte, somam um 
total de 42 estudantes matriculados/as. 
 

SOBRE O PROJETO 
 

• TÍTULO DO PROJETO: Narrativas e produção de acervos em espaços virtuais: 
Blogs e webfolios como ferramentas para reflexão sobre a formação docente 
em Educação Física 
 

• NÚMERO DE BOLSAS PRETENDIDAS: 1 (uma) 
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• PERFIS E REQUISITOS DO(S) BOLSISTA(S) E HORÁRIO DE ATUAÇÃO** 

 Ser estudante do curso de Educação Física – Licenciatura; 

 Ter cursado e ter sido aprovado/a em pelo menos uma das disciplinas 
contempladas por este projeto; 

 Ter conhecimento sobre ferramentas digitais destinadas à produção de 
webfólios, blogs (Google sites, Google drive, Google keep etc), bem como ter 
habilidade com a escrita e a organização de acervos; 

 Ter disponibilidade para dedicar 20h semanais a atividades de planejamento e 
acompnhamento dos/as estudantes em atividades assíncronas e encontros 
síncronos a se realizarem nas quartas-feiras, de 9h às 11h e de 11h às 13h; 

 “Estar regularmente matriculado em carga horária de, no mínimo, 180 (cento e 
oitenta) horas, durante todo o período de vigência das bolsas, conforme 
estabelecido no Artigo 21 da Resolução 35/2017 – Cun” (Edital nº 001/2021). 
 

• JUSTIFICATIVA 

A implementação, na Ufes, do Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e 
Emrgencial (EARTE), desde o semestre 2020/1, em decorrência da pandemia de Covid-
19, tem nos levado a repensar nossas abordagens de ensino e os processos de 
aprendizagem de nossos/as estudantes, impulsionando-nos a reinventar nossas 
propostas, em busca de manter a qualidade da formação. Nesse sentido, as unidades 
curriculares para quais pleiteio vaga de bolsista, têm em comum a “escrita de si” e a 
escrita coletiva como ferramentas de reflexão sobre o processo formativo, bem como 
o uso de ferramentas digitais como espaços de intercâmbio das experiências 
(BENJAMIN, 1994), ainda que em distanciamento social. 

A “Oficina de Docência em Jogos, Brinquedos e Brincadeiras”, integra um dos 
eixos da formação do curso de Licenciatura em Educação Física e, como parte da Prática 
como Componente Curricular (UFES, 2014), envolve a experimentação, o planejamento 
e a reflexão sobre o fazer pedagógico, na relação com os jogos e as brincadeiras infantis. 
Como a experimentação está inviabilizada por conta do distanciamento social, foi 
necessário reorganizar a unidade curricular de modo a manter a qualidade da reflexão 
sobre o saber-fazer docente com esse conteúdo de ensino. Assim, propusemos a 
criação de um espaço virtual (blog), produzido coletivamente, no qual possamos, em 
grupos, constituir acervos de jogos e brincadeiras (por meio de textos, vídeos, músicas, 
obras de arte, modos de fazer/brincar, relatos etc.) a partir de experiências dos povos 
tradicionais do Espírito Santo, de modo a proporcionar aos/às estudantes e a 
professores/as em atuação no Estado, espaço virtual de busca e reflexão sobre o ensino 
e a aprendizagem dos jogos e das brincadeiras, como elementos constitutivos da nossa 
cultura e da nossa identidade. 

No “Seminário Articulador de Conhecimentos” (I, II, III e IV) (30h), temos, 
tradicionalmente, trabalhado com a produção de portfolios individuais, como espaços 
destinados à reflexão do processo formativo para a docência em Educação Física. Esses 
registros geralmente são feitos em cadernos e compartilhados, como forma de 
intercambiar as experiências formadoras (JOSSO, 2004). No formato Earte, a escrita em 
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cadernos a serem entregues à professora e o compartilhamento das reflexões pela tela 
da sala virtual precisou ser ressignificada. Para isso, os webfolios (desenvolvidos em 
ferramentas virtuais do Google) tornaram-se, no SAC, o meio pelo qual os registros são 
escritos e podem ser compartilhados com a professora e com os colegas. Além dessa 
ferramenta, para os próximos semestres, planejamos a produção de um espaço 
coletivo de escritas narrativas, no qual possamos dialogar sobre as nossas experiências 
de formação em tempos de pandemia. Surgiu, então, a necessidade de criação de um 
Blog coletivo. 

No caso das duas unidades curriculares, as ferramentas digitais mencionadas 
emergiram, desde o semestre 2020/1, como potentes espaços de produção e reflexão, 
individual e coletiva, propiciando trocas significativas, ainda que a distância. Assim, 
neste semestre de 2020/2 e nos próximos, levaremos adiante essas propostas. O 
acompanhamento de um/a bolsita PaEPE que domine ferramentas digitais e contribua 
para o seu desenvolvimento, poderá colaborar para que as propostas cresçam e sejam 
publicizadas, servindo como espaço de diálogos entre estudantes da turma, do curso e 
da universidade e, também, com professores/as que atuam na educação básica no 
Estado. 

Nesse processo, o projeto poderá contribuir com a formação do/a estudante 
envolvido/a, que poderá experimentar trocas de experiências com outros/as 
estudantes e com a professora, tanto no que diz respeito aos conhecimentos 
específicos de cada disciplina, quanto aos saberes que envolvem o fazer pedagógico. 
Com o fim de proporcionar ao/à estudante a imersão nas atividades acadêmicas e 
didático-pedagógicas, a monitoria integra o tripé da formação universitária com a 
articulação ensino-pesquisa-extensão, visando à aproximação com o debate e com as 
práticas que envolvem o fazer docente da Educação Física na Educação Básica, foco das 
disciplinas para as quais a vaga de bolsa será pleiteada. 

Por fim, a opção por apresentar um único projeto para duas disciplinas justifica-
se com base no diálogo entre elas pela via das escritas individuais e coletivas e no uso 
das ferramentas digitais. Diante das novas demandas, as duas unidades curriculares 
possuem necessidade de participação do bolsista. 

 

• OBJETIVOS 
 

 Possibilitar ao/à estudante (monitor/a) re/aproximação e 
experimentação de conhecimentos e de atividades que compreendem 
as unidades curriculares em questão, como forma de aprofundamento 
de elementos de sua formação, bem como com o fazer docente; 
 

 Proporcionar a todos/as os/as envolvidos no processo, meios profícuos 
para o intercâmbio de experiências que envolvam o processo de “tornar-
se professor/a”, por meio da produção coletiva de ferramentas digitais 
(blogs e webfolios), como forma de qualificar os processos de ensino e 
aprendizagem no formato Earte. 
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• ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO BOLSISTA 

 

 Colaborar com a produção de ferramentas digitais (blogs e webfolios) 
que contribuam para qualificar as trocas de experiências formativas 
dos/as estudantes nas unidades curriculares em questão; 

 

 Acompanhar e apoiar os/as estudantes nas atividades assíncronas das 
disciplinas, nas pesquisas para constituição de acervo de jogos e 
brincadeiras, bem como colaborar para a constituição coletiva dos 
blogs, juntamente com os/as estudantes de cada disciplina; 

 

 Participar do planjeamento e organização das aulas, da produção de 
material didático-pedagógico necessário. 

 

• MODALIDADE DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO BOLSITA 

(REMOTAS OU HÍBRIDAS) 

 

As atividades do/a bolsista serão realizadas por via remota. 

 

• RESULTADOS ESPERADOS 

 

Espera-se que, ao longo do processo de acompanhamento das disciplinas, o/a 
bolsista produza relatórios periódicos das atividades desenvolvidas, além de um 
portfolio em uma das unidades. 

Considerando os dados produzidos nesses relatórios/relatos, as atividades 
dos/as alunos/as e os registros pessoais da professora, pretende-se, como produto final 
do trabalho de monitoria, a sistematização da experiência de iniciação à docência sob 
a forma de texto acadêmico (relato de experiência, juntamente com a professora), que 
possa ser enviado para evento acadêmico/pedagógico ou outros meios de 
circulação/publicação que tenham relação com as temáticas das disciplinas deste 
projeto. 
 

• FORMA DE ACOMPANHAMENTO PELO PROFESSOR ORIENTADOR 

Serão realizadas reuniões virtuais (semanais/quinzenais) para sistematização 
das atividades previstas no planejamento e elaboração de relatórios mensais, 
avaliações processuais e relatório final. 
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• OBSERVAÇÕES SOBRE O PROJETO 
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