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Atividade Plenamente Desenvolvida

Relate/avalie todos os aspectos que considerar pertinente e/ou complementar ao que foi apresentado no
planejamento.

No ano de 2013 realizamos duas avaliações, uma ao final de cada semestre. Cada avaliação buscou avaliar o
trabalho realizado anteriormente, percebendo as possibilidades para se potencializar as atividades realizadas.
Nesse processo novas proposições foram criadas para atender as demandas organizativas do grupo, entre elas
a organização do PET Educação Física em grupos de comissões de ensino, de pesquisa e de extensão, com
rodizio semestral, para que em certo momento da formação eles tenho acesso a novas formas de tratar as
especificidades das demandas o PET. Buscou-se aumentar o envolvimento dos professores do Centro de
Educação Física e Desportos nas atividades desenvolvidas pelos alunos petianos, tanto nas orientações,
quanto nos processos de seleção de novos bolsistas para o grupo.

Desenvolvida plenamente

Atividade - Esportes diferenciados: o rugby como conteúdo de ensino da Educação
Física

Data Início da atividade 04/03/2013 Data Fim da atividade 29/11/2013

Descrição
O rugby permite uma série de atividades que poderão auxiliar os alunos do curso de Educação
Física a aumentarem o seus repertórios de saberes para que posteriormente sejam oferecidos à
comunidade.

Objetivos
Busca-se com essa atividade desenvolver as condições para a implantação de um programa de
extensão que possibilite, à comunidade interna e externa à Universidade Federal do Espírito Santo,
vivenciarem o contato com esportes e práticas corporais que ainda não foram evidenciadas como
conteúdo de ensino da Educação Física.

Como a atividade será realizada?
Nesse primeiro momento serão oferecidas 40 vagas para os alunos da licenciatura e do
bacharelado em Educação Física que serão orientados pelos petianos do curso de Educação Física,
os quais posteriormente poderão ser monitores de um projeto de extensão desenvolvido pelo
PETEF e oferecido também à comunidade externa à Universidade Federal do Espírito Santo.

Quais os resultados que se espera da atividade?



Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Realização de atividades que possam integrar as comunidades de alunos da licenciatura e
bacharelado em Educação Física para que possam atuar como professores em processo de
formação no ensino do rugby, ampliando as possibilidades formativas oferecidas pelo curso de
Educação Física.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Ao final da atividade espera-se que os petianos tenham desenvolvidos habilidades organizativas e
competências para avaliar e propor novas ações. Desenvolvendo conhecimentos atitudinais,
procedimentais e conceituais.

Atividade - Oficina de criação de pranchas de Stand up com garrafas

Data Início da atividade 01/07/2013 Data Fim da atividade 30/11/2013

Descrição
Palestra com a empresaria Hellen Dalla Bernardina, diretora da Fundação eCohar Ecologia &
Harmonia, para falar sobre o seu projeto de reaproveitamento de garrafas pet, um das ações de
sustentabilidade que vem desenvolvendo com comunidades em processo de reabilitação na cidade
Vitória.

Objetivos
Sensibilizar os alunos para a questão da ecologia, do meio ambiente e os impactos sociais que os
produtos não reaproveitáveis podem causar.

Como a atividade será realizada?
Debate de ideias, criação de propostas e síntese final.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Contribuição para a melhoria do curso, principalmente sobre as questões relacionadas ao meio
ambiente.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Conscientização dos alunos bolsistas e o aumento do repertório sobre o tema do meio ambiente e
da Educação Física.

Atividade - V Colônia de Férias

Data Início da atividade 07/06/2013 Data Fim da atividade 20/12/2013

Descrição
Atividade que propicia, anualmente, o encontro dos petianos e voluntários do CEFD e de outros



departamentos, na recepção de alunos do ensino fundamental nas dependências ddo CEFD-UFES
para momentos de lazer e participação em atividades lúdicas e educativas.

Objetivos
Oportunizar os alunos voluntários, do curso de Educação Física, a atuação como professor e a
plicação dos conhecimentos adquiridos nas aulas em atividades lúdicas e recreativas, para os
alunos do ensino fundamental em uma colônia de férias.

Como a atividade será realizada?
São realizadas atividades lúdicas e recreativas, desenvolvidas pelos alunos petianos e voluntários
do curso de educação Física. Durante três dias são ofertados jogos e brincadeiras para um grupo de
80 crianças de 6 a 12 anos de idade da região da cidade de Vitória.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
As oficinas realizadas procuram ser um momento em que os alunos petianos e voluntários possam
exercitar a docência ainda como alunos em formação. Desse modo, o resultado esperado é um
aluno capacitado a explorar suas potencialidades pedagógicas na organização e condução de
atividades de ensino da Cultura Corporal de Movimento.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Ao final da atividade espera-se que os petianos tenham desenvolvidos habilidades organizativas e
competências para avaliar e propor novas ações. Desenvolvendo conhecimentos atitudinais,
procedimentais e conceituais.

Atividade - PET Pesquisa

Data Início da atividade 11/03/2013 Data Fim da atividade 27/12/2013

Descrição
Semestralmente um tema será elencado para que, de forma coletiva, seja trabalhando pelo o grupo.
Buscaremos discutir questões que possibilitem montar estratégias de intervenção para a melhoria
do ensino no CEFD.

Objetivos
Discutir com os alunos questões que possam responder às seguintes questões: “Qual a relação dos
alunos com os saberes pedagógicos no curso de Educação Física?” “Qual a relação dos alunos
com os saberes nas aulas de Educação Física no ensino fundamental?, “Como a Educação Física
se materializa no ensino médio?, “Como avaliar na Educação Física escolar?”, “Qual o perfil
socioeconômico do aluno do bacharelado e suas expectativas em relação ao curso de Educação
Física?”, “Quais as representações dos alunos do bacharelado a respeito da formação no curso de
Educação Física?”

Como a atividade será realizada?
Essas são questões que precisam ser investigadas para o desenvolvimento dos cursos oferecidos
pelo CEFD, pois impactam na formação dos discentes e possibilitam melhorias no ensino
oferecido. A atividade será realizada por meio da implementação de pesquisas, aplicação de



questionários e elaboração de textos que explicitem o desenvolvimento e os resultados alcançados
na investigação.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Uma melhor compreensão do processo de formação dos alunos do curso de Educação Física
oferecido pelo CEFD, tanto na modalidade da licenciatura, quanto do bacharelado.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Ao final da atividade espera-se que os petianos tenham desenvolvidos habilidades organizativas e
competências para avaliar e propor novas ações. Desenvolvendo conhecimentos atitudinais,
procedimentais e conceituais.

Atividade - Recepção de Calouros

Data Início da atividade 01/04/2013 Data Fim da atividade 04/09/2013

Descrição
Recepção dos novos alunos do curso de Educação Física com o objetivo de estimular a
participação dos mesmos nas atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, desenvolvidas no
CEFD. Apresentar aos novos alunos a proposta pedagógica do PET e as possibilidades de
formação que o programa permite aos alunos engajados nas atividades desenvolvidas pelo grupo.

Objetivos
Objetiva oportunizar a integração dos alunos do primeiro períodos do curso de Educação Física às
propostas formativas do grupo PET-EF de forma que pasem a ter interesse em ingressar no
Programa de Educação Tutorial.

Como a atividade será realizada?
Atividades que permitam a integração dos alunos calouros do curso de Educação Física com os
alunos veteranos de uma forma lúdica.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Inserção dos alunos do primeiro ano do curso de Educação Física nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão oferecidas pelo CEFD de uma forma mais crítica. Tornar os novos alunos do
CEFD mais próximos dos petianos, das atividades desenvolvidas no curso de Educação Física e da
UFES.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Ao final da atividade espera-se que os petianos tenham desenvolvidos habilidades organizativas e
competências para avaliar e propor novas ações. Desenvolvendo conhecimentos atitudinais,
procedimentais e conceituais.



Atividade - Estudo de Línguas Estrangeiras

Data Início da atividade 04/02/2013 Data Fim da atividade 29/11/2013

Descrição
Atividade de ensino realizada no Centro de Línguas da UFES, de caráter obrigatório, para os
bolsistas como parte da formação ampliada que um petiano deve objetivar.

Objetivos
Objetiva oportunizar aos bolsistas o estudo de um segundo idioma.

Como a atividade será realizada?
A atividade é realizada no Centro de Línguas da UFES,com bolsa pela Pró-Reitoria de Graduação.
Cada aluno se matricula e cursa o nível para o qual se matriculou.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Esta atividade é importante para que os alunos desenvolvam o aprendizado de uma língua
estrangeira dando suporte para uma melhor atuação profissional no campo de trabalho desejado.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Ao final da atividade espera-se que os petianos tenham desenvolvidos habilidades organizativas e
competências para avaliar e propor novas ações. Desenvolvendo conhecimentos atitudinais,
procedimentais e conceituais.

Atividade - Atualização da Home Page do Grupo

Data Início da atividade 04/02/2013 Data Fim da atividade 31/12/2013

Descrição
Durante o ano de 2013 os alunos farão a atualização do site do grupo PET/Educação Física
utilizando uma plataforma dinâmica que permite a inclusão e exclusão de informações sobre as
atividades do grupo.

Objetivos
Possibilitar maior visibilidade e acesso às atividades desenvolvidas pelo PET-EF>

Como a atividade será realizada?
Os bolsistas ficarão responsáveis em organizar as informações sobre o grupo PET-EF, em uma
base de dados na internet e, que depois será disponibilizada aos interessados por meio de uma
home page.

Quais os resultados que se espera da atividade?



Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Uma maior visibilidades das atividades desenvolvidas pelo grupo e o acesso aos resultados das
pesquisas realizadas pelo PET-EF.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Ao final da atividade espera-se que os petianos tenham desenvolvidos habilidades organizativas e
competências para avaliar e propor novas ações. Desenvolvendo conhecimentos atitudinais,
procedimentais e conceituais.

Atividade - ÁgoraPET

Data Início da atividade 04/03/2013 Data Fim da atividade 29/11/2013

Descrição
A formação em Educação Física é muito ampla, muitos são os saberes que não são tematizados no
curso. O ÁgoraPET é uma estratégia pedagógica desenvolvida pelo PET-EF para que os alunos da
graduação possam ter contato com temáticas que não aparecem no currículo de formação do aluno
de Educação Física.

Objetivos
Objetiva apresentar aos alunos do curso de Educação Física, do Centro de Educação Física e
Desportos (CEFD) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) de um modo geral e demais
interessados, atividades tais como minicursos, palestras, debates, filmes, exposições e outras
atividades do gênero, realizadas por convidados ou pelos bolsistas. O Ágora PET é realizado em
meses alternados, a partir do mês de fevereiro, preferencialmente nas últimas quartas-feiras do
mês, às 14h30.

Como a atividade será realizada?
Para cada atividade apresentada no ÁgoraPET é convidado um professor, ou alguém que possui
experiência em uma atividade específica, que deverá ministrar um minicurso, uma palestra, ou
fomentar um debate sobre um tema que não é desenvolvido no currículo do curso de Educação
Física.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Espera-se com as atividades propostas no ÁgoraPET que os participantes envolvidos possam ter
acesso aos conteúdos da Cultura Corporal de Movimento e aos debates contemporâneos sobre
essas temáticas no processo de escolarização, o que possibilitará uma formação mais crítica e
reflexiva dos professores em processo de formação e daqueles já formados.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Ao final da atividade espera-se que os petianos tenham desenvolvidos habilidades organizativas e
competências para avaliar e propor novas ações. Desenvolvendo conhecimentos atitudinais,
procedimentais e conceituais.



Atividade - Ciclo se Seminários

Data Início da atividade 06/05/2013 Data Fim da atividade 29/11/2013

Descrição
Realização de seminários de estudos que possibilitem a leitura e o debate das teorias que
fundamentarão a realização e a análise dos dados produzidos com as pesquisas propostas.

Objetivos
Permitir que os alunos petianos possam compreender de forma mais refinada algumas das teorias
que perpectivam a aprendizagem por meio da teoria da \"Relação com o Saber\" de Bernard
Charlot.

Como a atividade será realizada?
Os alunos petianos em conjunto com o orientador farão a leitura de livros e textos sobre a teoria
“Da relação com o saber”, formas de apropriação e usos dos saberes em situações determinadas.
Serão convidados os professores do CEFD, que desenvolvam estudos com essa base
epistemológica, para que no mês de junho possam contribuir com a formação dos petianos,
desenvolvendo as competências e saberes necessários a uma formação critica e reflexiva.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Capacitar os participantes a fazerem uso da matriz epistemológica que fundamenta os autores
estudados, desenvolvendo nos alunos as competências e os saberes necessários para uma formação
ampliada e crítica sobre o ensino da Educação Física no campo de atuação profissional.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Ao final da atividade espera-se que os petianos tenham desenvolvidos habilidades organizativas e
competências para avaliar e propor novas ações. Desenvolvendo conhecimentos atitudinais,
procedimentais e conceituais.

Atividade - Educação Física e seus caminhos

Data Início da atividade 03/05/2013 Data Fim da atividade 30/08/2013

Descrição
Realização de discussões sobre o ensino da Educação Física e suas interfaces com a escolarização
de temas como a cultura popular, os saberes escolares e os saberes sobre o corpo em movimento.
Essa atividade é voltada para a comunidade acadêmica em formação, alunos do curso de Educação
Física, e professores formados que atuam na rede de ensino público e particular da grande Vitória.

Objetivos
Procura-se com a atividade organizar mesas temáticas sobre temas pouco discutidos na Educação
Física.



Como a atividade será realizada?
Serão convidados professores do Centro de Educação Física e Desportos para a participação em
mesas temáticas, tendo como referencia a cultura popular.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Permitir o diálogo entre os professores em formação e os professores já formados, troca de
experiências acadêmicas e do cotidiano da Educação Física entre os participantes, aumentando o
repertório de informações dos envolvidos.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Ao final da atividade espera-se que os petianos tenham desenvolvidos habilidades organizativas e
competências para avaliar e propor novas ações. Desenvolvendo conhecimentos atitudinais,
procedimentais e conceituais.

Atividade - Feira Expositiva de Cursos da Graduação da UFES

Data Início da atividade 19/06/2013 Data Fim da atividade 21/06/2013

Descrição
A Feira Expositiva constituir-se-á em um espaço para apresentação dos cursos de graduação da
UFES e é realizada por todos os grupos PET da Universidade.

Objetivos
Objetiva-se alcançar os estudantes da rede pública, especialmente aqueles oriundos de
pré-vestibulares alternativos da Grande Vitória e do interior do Estado, a fim de esclarecer-lhes
sobre os cursos de graduação e aproximá-los da realidade acadêmica.

Como a atividade será realizada?
a Feira envolverá os próprios alunos da UFES visto que esses serão convidados a expor o curso a
que pertencem. Durante todo o dia os universitários ficarão disponíveis para expor seus cursos no
tocante a: duração, disciplinas oferecidas, programa de pós-graduação, projetos de pesquisas,
extensão e monitorias, entre outros. Nesta atividade estão envolvidos todos os bolsistas do grupo,
o tutor e também os bolsistas dos demais grupos PET da UFES.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Integração dos bolsistas dos grupos PET em uma atividade conjunta que auxilie os alunos do
ensino médio e interessados em realizar o vestibular a escolher um curso de atenda suas
necessidades e expectativas de formação.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Ao final da atividade espera-se que os petianos tenham desenvolvidos habilidades organizativas e



competências para avaliar e propor novas ações. Desenvolvendo conhecimentos atitudinais,
procedimentais e conceituais.



Atividade Parcialmente Desenvolvida

Relate/avalie todos os aspectos que considerar pertinente e/ou complementar ao que foi apresentado no
planejamento.



Atividade Não Desenvolvida

Relate/avalie todos os aspectos que considerar pertinente e/ou complementar ao que foi apresentado no
planejamento.

Em função das dificuldades de agendamento não foi possível realizar a atividades, uma vez que para que ela
se concretizasse precisava da participação de professores de outros professores, de outros departamentos da
Ufes.

Não desenvolvida

Atividade - Curta Educação Física

Data Início da atividade 09/05/2013 Data Fim da atividade 28/06/2013

Descrição
Realização de minicursos, em parceria com outros departamentos da UFES (Departamento de
Línguas e Letras; Departamento de Comunicação Social e Audiovisual), que ofereçam suporte ao
exercício da redação, da criação de roteiros e das técnicas de filmagem e edição de materiais
audiovisuais. Os minicursos deverão ser realizados a partir do mês de maio.

Objetivos
Com a atividade se objetiva criar as condições para uma formação ampliada dos bolsistas do
PET-EF, oportunizando o contato com saberes que ultrapassam os limites do campo da formação
do professor de Educação Física

Como a atividade será realizada?
Serão convidados professores e alunos dos cursos da Ufes que desenvolvam projetos ligados ao
estudo dos meios audiovisuais. Neles os alunos aprenderão a utilizar os equipamentos
audiovisuais, tomando conhecimento das técnicas e usos dos instrumentos de registro. No
processo buscarão desenvolver um vídeo institucional que possa ser utilizado para apresentar o
curso de Educação Física da Ufes para a comunidade externa à instituição.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Busca-se com os minicursos capacitar os bolsistas, alunos do CEFD e demais interessados na
produção audiovisual como recurso didático para o ensino-aprendizagem da Educação Física e do
esporte. Essa produção posteriormente poderá ser utilizada nas disciplinas da licenciatura e do
bacharelado.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Ao final da atividade espera-se que os petianos tenham desenvolvidos habilidades organizativas e
competências para avaliar e propor novas ações. Desenvolvendo conhecimentos atitudinais,
procedimentais e conceituais.



Atividade - Educação Física no Ar

Data Início da atividade 15/04/2013 Data Fim da atividade 31/10/2013

Descrição
É um programa de radiodifusão transmitido duas vezes ao dia, às 16h00 e as 20h00, pela rádio
Universitária FM 104,7, da UFES. O programa tem por objetivo orientar e informar os ouvintes
sobre assuntos pertinentes a Educação Física, tratando de temas como alimentação saudável,
atividades físicas em gerais e Educação Física escolar.

Objetivos
Explorar novos meios de comunicação para a divulgação das praticas desenvolvidas pela
Educação Física, dando visibilidade para as atividades desenvolvidas no Centro de Educação
Física da Ufes.

Como a atividade será realizada?
São criados pequenos textos, sobre a temática da Educação Física, do Esporte e do lazer, pelos
bolsistas e depois são revisados pelos tutor e posteriormente gravados por um bolsitsta do PET,
para depois serem veiculados na Rádio Universitária FM da Ufes.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Os alunos petianos são estimulados a criar os textos que são transmitidos como programação na
rádio Universitária FM, enfatizando temáticas relacionadas com a Educação Física, o esporte e o
lazer em geral. Desse modo, por meio de pesquisa, avaliação e síntese desenvolvem as
capacidades de sistematização e de exposição de informações, capacidades necessárias à formação
do professor de Educação Física.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Ao final da atividade espera-se que os petianos tenham desenvolvidos habilidades organizativas e
competências para avaliar e propor novas ações. Desenvolvendo conhecimentos atitudinais,
procedimentais e conceituais.



Considerações Finais

Descrição

A maioria das atividades planejadas foram realizadas, as que não puderam ser efetivamente
implementadas tiveram como causa as dificuldades de agendamento com os outros departamentos
da instituição.


