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Atividade Plenamente Desenvolvida

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

Atividade - Oficina de Artes Circenses

Data Início da atividade 03/02/2014 Data Fim da atividade 19/12/2014

Descrição
O circo é uma temática que possibilita várias abordagens pela diversidade de práticas que
proporciona aos que com ele se envolvem, possibilitando o trato com a cultura corporal de
movimento de uma forma mais lúdica e menos submetida a esquemas rígidos de ensino.

Objetivos
Busca-se com essa atividade desenvolver as condições para que os alunos dos cursos de Educação
Física (licenciatura e bacharelado) do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade
Federal do Espírito Santo possam ter contato com conteúdos que não são tratados pelos currículos
prescritos.

Como a atividade será realizada?
Os bolsistas do PETEF serão responsáveis pelas atividades desenvolvidas na oficina, distribuídas
em sessenta horas ao longo do primeiro e do segundo semestre de 2014. As atividades serão
desenvolvidas por ações práticas para que os conteúdos possam ser melhor assimilados pelos
participantes. Cada aula realizada é filmada e fotografas para registro e posterior análise dos
acertos e dificuldades encontradas no processo de ensino-aprendizagem.

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 possam exercitar a
docência, colocando em prática os saberes desenvolvidos no conjunto de disciplinas cursadas e
atividades desenvolvidas no grupo PET-EF. Como meio para socializar os resultados os bolsistas
em parceira com o tutor do grupo produzirão textos para serem apresentados em congressos da
área da Educação Física.



Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Espera-se com a realização da atividade que os petianos possam desenvolver habilidades didáticas
para organizar, ensinar e avaliar os resultados das atividades pedagógicas. Desenvolvendo
competências para trabalhar com os objetivos procedimentais, conceituais e atitudinais de uma
aula.

Atividade - ÁgoraPET

Data Início da atividade 03/03/2014 Data Fim da atividade 28/11/2014

Descrição
O ÁgoraPET se constitui como um espaço para o desenvolvimento de atividades de curta duração,
um lugar de reunião para a realização de debates, da promoção de oficinas e palestras que
propiciem aos alunos dos cursos de Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo
acesso a conhecimento não tratado na grade curricular. Perspectivamos para os quatro para o ano
de 2014 a promoção de minicursos de arbitragem, tendo como foco central o futebol de campo, o
futebol de areia, o basquete e o voleibol.

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.

Como a atividade será realizada?
Os minicursos serão ministrados por convidados e serão abertas trinta vagas em cada execução.
Também será realizada uma oficina com a temática da recreação para capacitar os oficineiros e
monitores da atividade de extensão denominada como Colônia de férias na Ufes. O Ágora PET
será realizado em meses alternados, a partir do mês de março, preferencialmente nas últimas
quartas-feiras do mês, das 14h30 às 17h.

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 e que possam possibilitar 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.
Espera-se com a realização da atividade que os petianos possam desenvolver habilidades didáticas
para organizar, ensinar e avaliar os resultados das atividades pedagógicas. Desenvolver
competências para trabalhar em equipe, ampliando o diálogo entre os objetivos procedimentais,
conceituais e atitudinais.

Atividade - A Educação Física e os seus caminhos



Data Início da atividade 01/07/2014 Data Fim da atividade 28/11/2014

Descrição
Realização de seminários de estudos que possibilitem aos alunos do PETEF e demais alunos do
curso de licenciatura e bacharelado em Educação Física a ter contato com discussões
contemporâneas sobre formação e mercado de trabalho para as suas respectivas áreas de formação.

Objetivos
O primeiro seminário será realizado tendo como tema central a questão da circo e as
possibilidades de suas interfaces com a escolarização. O segundo seminário estará voltado para a
discussão do mercado de trabalho e os campos de atuação do bacharel em Educação Física. Dessa
forma, tem como objetivo estabelecer o diálogo com temas contemporâneos, indicando os
caminhos que a Educação Física está trilhando na sociedade.

Como a atividade será realizada?
A cada semestre um seminário será realizado tendo como convidados dois professores que
realizarão um debate, sobre um tema norteador, como uma mesa coordenada. Será aberta também
à comunidade de professores já formados e interessados na temática em discussão. A atividade
estará aberta para até 100 participantes inscritos que, ao final de cada mesa coordenada, poderá
realizar perguntas para um maior aprofundamento do tema debatido.

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 alunos para compreender e debater os temas contemporâneos da Educação Física em
suas respectivas áreas futuras áreas de intervenção profissional.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Espera-se com a realização da atividade que os petianos possam desenvolver habilidades didáticas
para organizar, ensinar e avaliar os resultados das atividades pedagógicas. Desenvolver
competências para trabalhar em equipe, ampliando o diálogo entre os objetivos procedimentais,
conceituais e atitudinais.

Atividade - Recepção de Calouros

Data Início da atividade 01/04/2014 Data Fim da atividade 29/08/2014

Descrição
A cada inicio de semestre letivo os alunos do PET Educação Física organizam uma atividade que
possa recepcionar os alunos calouros da licenciatura e do bacharelado em Educação Física. Essa
atividade é importante para que os novos alunos se sintam acolhidos no curso, criando o
sentimento de pertencimento a grupo dentro do Centro de Educação Física e Desportos.

Objetivos
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
Centro de Educação Física e Desportos.



Como a atividade será realizada?
São desenvolvidas atividades lúdicas, por ações práticas que buscam apresentar aos novos alunos
a proposta pedagógica do PET Educação Física e as possibilidades de formação que o programa
permite aos alunos engajados nas realizadas pelo grupo.

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 (Licenciatura e Bacharelado)
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão oferecidas pelo CEFD de uma forma mais lúdica.
Tornar os novos alunos do CEFD mais próximos dos petianos e das atividades desenvolvidas no
curso de Educação Física e da UFES.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Espera-se com a realização da atividade que os petianos possam desenvolver habilidades didáticas
para organizar, ensinar e avaliar os resultados das atividades pedagógicas. Desenvolver
competências para trabalhar em equipe, ampliando o diálogo entre os objetivos procedimentais,
conceituais e atitudinais.

Atividade - Colônia de Férias na Ufes

Data Início da atividade 01/07/2014 Data Fim da atividade 26/12/2014

Descrição
Atividade que propicia, anualmente, o encontro dos petianos e dos professores em formação
(alunos oficineiros e voluntários) do CEFD e de outros departamentos, na recepção de alunos do
ensino fundamental nas dependências da Ufes para momentos de lazer e participação em
atividades lúdicas e educativas.

Objetivos
Propiciar uma melhor formão dos alunos dos Centro de Educação Física e Desportos; Ofertar
atividades em que os alunos possam atuar como professores em formação; Criar atividades lúdicas
para crianças de seis a 12 anos nas dependências do Centro de Educação Física e Desportos.

Como a atividade será realizada?
Essa é uma atividade que vem propiciando o desenvolvimento de muitas estratégias de ensino,
apresentando novas possibilidades para a Educação Física e o momento em que os alunos do
CEFD podem utilizar suas experiências com a cultura corporal de movimento para desenvolver
aulas, aplicá-las e realizar avaliações sobre as formas de ensino.

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 professores 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.
Espera-se com a realização da atividade que os petianos possam desenvolver habilidades didáticas
para organizar, ensinar e avaliar os resultados das atividades pedagógicas. Desenvolver
competências para trabalhar em equipe, ampliando o diálogo entre os objetivos procedimentais,
conceituais e atitudinais.

Atividade - Dia de circo na escola

Data Início da atividade 31/07/2014 Data Fim da atividade 28/11/2014

Descrição
Como forma de potencializar as aprendizagens realizadas na Oficina de Artes Circenses, realizada
como Atividade de Ensino, buscaremos ao encerrar o semestre realizar a visita a uma escola
pública da cidade de Vitória, ES, para oferecer para os alunos as atividades trabalhadas na oficina.

Objetivos
Será um momento em que os participantes da Oficina de Artes Circenses poderão exercitar os
saberes apreendidos nas atividades práticas.

Como a atividade será realizada?
Os alunos matriculados Oficina de Artes Circenses criarão um projeto de intervenção com base no
que foi aprendido nas atividades ofertas e levarão esse conhecimento para uma escola e lá
assumirá a responsabilidade ensinar a um grupo de estudantes do ensino fundamental o que
anteriormente eles haviam aprendido.

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 alunos envolvidos na oficina para que consigam perceber o cotidiano de uma escola,
tornando possível a criação de estratégias de ensino para grupos diferenciados, construção de
materiais alternativos para o uso no ensino da Educação Física. Produção de textos como relatos
das experiências propostas na visita às escolas selecionadas.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Espera-se com a realização da atividade que os petianos possam desenvolver habilidades didáticas
para organizar, ensinar e avaliar os resultados das atividades pedagógicas. Desenvolver
competências para trabalhar em equipe, ampliando o diálogo entre os objetivos procedimentais,
conceituais e atitudinais.

Atividade - Estudo de Línguas Estrangeiras

Data Início da atividade 03/02/2014 Data Fim da atividade 28/11/2014



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. O domínio de uma
segunda língua para se comunicar ou para ler os artigos científicos torna-se fundamental para o
bolsista que se interessar em seguir carreira acadêmica.

Objetivos
Tem como preparar os alunos do PET Educação Física para a conversação e leitura de textos
científicos em uma segunda língua. Dessa forma, dando-lhe melhores condições para uma
formação ampliada.

Como a atividade será realizada?
Os alunos concorrem a uma vaga no Centro de Línguas para a Comunidade (CLC) da UFES. Caso
sejam sorteados, são matriculados e passam a realizar duas semanais de estudos de um segundo
idioma.

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.
Espera-se com a realização da atividade que os petianos possam desenvolver habilidades didáticas
para organizar, ensinar e avaliar os resultados das atividades pedagógicas. Desenvolver
competências para trabalhar em equipe, ampliando o diálogo entre os objetivos procedimentais,
conceituais e atitudinais.

Atividade - A relação como o saber como objeto de estudo da Educação Física

Data Início da atividade 03/02/2014 Data Fim da atividade 31/12/2014

Descrição
Formação de grupo de estudos para analisar a aplicabilidade da Teoria da Relação com o saber de
Bernard Charlot. O PET Educação Física desenvolve pesquisas que focalizam a relação que os
estudantes dos cursos de licenciatura e bacharelado estabelecem com os saberes, procurando
compreender as experiências que fizeram com prestassem o vestibular para Educação Física.
Dessa forma, o grupo permitirá 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.

Objetivos
Realização de grupos de estudos para o desenvolvimento dos projetos de pesquisa realizados pelo
PETEF.

Como a atividade será realizada?
Os alunos petianos em conjunto com estudantes da iniciação científica, do mestrado e professores



do CEFD realizarão quinzenalmente encontros para discutir a teoria e a metodologia da relação
com saber, uma proposta de estudo que busca analisar as formas com que os atores sociais se
relacionam com as experiências cotidianas, em relação às formas de consumo e de produção
cultural.

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 participantes 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.
Espera-se com a realização da atividade que os petianos possam desenvolver habilidades didáticas
para organizar, ensinar e avaliar os resultados das atividades pedagógicas. Desenvolver
competências para trabalhar em equipe, ampliando o diálogo entre os objetivos procedimentais,
conceituais e atitudinais.

Atividade - A Educação Física e a arte circense: possibilidades de diálogos para uma
prática de ensino inovadora

Data Início da atividade 03/03/2014 Data Fim da atividade 31/10/2014

Descrição
Ao longo do ano de 2014, concomitantemente ao projeto de ensino Oficina de Artes Circenses os
alunos petianos realizarão pesquisas relacionadas às temáticas do circo, suas práticas e
representações. Serão realizadas pesquisas bibliográficas com o objetivo de instrumentalizar os
participantes sobre as formas com que o circo passa a fazer parte das propostas de ensino da
Educação Física. Elaborando apostilas sobre as temáticas e a produção de artigos para revistas
especializadas da Educação Física.

Objetivos
Busca-se com a atividade sistematizar as experiências que realizaremos nas vivências, objetivando
com elas produzir materiais publicáveis ano longo do ano de 2014 nos congressos da Educação
Física.

Como a atividade será realizada?
Cada aluno responsável por uma atividade na oficina de circo realizará uma pesquisa sobre a
temática sob sua responsabilidade e apresentará para o grupo. Desse modo, gerando materiais que
possam auxiliar na condução da oficina e da pesquisa.

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 alunos bolsistas a converter suas experiências em narrativas, dando sentido às suas
vivências para transformá-las em conhecimento.



Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Espera-se com a realização da atividade que os petianos possam desenvolver habilidades didáticas
para organizar, ensinar e avaliar os resultados das atividades pedagógicas. Desenvolver
competências para trabalhar em equipe, ampliando o diálogo entre os objetivos procedimentais,
conceituais e atitudinais.

Atividade - A Educação Física e as relações com o saber

Data Início da atividade 03/03/2014 Data Fim da atividade 31/10/2014

Descrição
Semestralmente um tema será elencado para que, de forma coletiva, seja trabalhado e o grupo
busque estratégias de intervenção para a melhoria do ensino no CEFD. Ainda precisamos
compreender como os alunos do bacharelado e da licenciatura percebem a Educação Física, o que
se ensina no curso e o que se espera deles como professores em formação.

Objetivos
Compreender o perfil do aluno que ingressa no curso de Educação Física da Universidade Federal
do Espírito Santo. As representações que trazem sobre o que irão aprender ao passarem pelas
disciplinas oferecida pelo curso.

Como a atividade será realizada?
Aplicação de um questionário semi-estruturado aos alunos calouros sobre buscando compreender
por exemplo: \"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?” 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.

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.
Espera-se com a realização da atividade que os petianos possam desenvolver habilidades didáticas
para organizar, ensinar e avaliar os resultados das atividades pedagógicas. Desenvolver
competências para trabalhar em equipe, ampliando o diálogo entre os objetivos procedimentais,
conceituais e atitudinais.

Atividade - Copa Integração



Data Início da atividade 03/03/2014 Data Fim da atividade 30/04/2014

Descrição
A Copa Integração será uma atividade utilizada para finalizar a oficina de arbitragem em futebol
oferecida pelo PET Educação Física. Nesse momento os participantes da oficina poderão
exercitar, como árbitros, as técnicas e regulamentos aprendidos durante a atividade teórica
anteriormente realizada.

Objetivos
Tem como objetivo integrar por meio de uma atividade esportiva os alunos dos dois cursos de
Educação Física (Licenciatura e Bacharelado) do Centro de Educação Física e Desportos, com os
professores e funcionários.

Como a atividade será realizada?
Os alunos participantes se inscreverão no site do PET Educação Física e formarão equipes que
disputarão um campeonato de futebol. A atividade também permitirá a participação de professores
e técnicos administrativos, os quais poderão compor equipes ou ser inscritos como participantes da
equipes dos alunos.

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 integração dos alunos do CEFD, de diferentes períodos e cursos, estabelecimentos de
relações de solidariedade entre alunos, professores e funcionários. Nesse evento os alunos que
fizeram as oficinas de arbitragem, oferecidos nos ÁgoraPet, participarão como juízes, exercitando
os saberes adquiridos naqueles momentos.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Espera-se com a realização da atividade que os petianos possam desenvolver habilidades didáticas
para organizar, ensinar e avaliar os resultados das atividades pedagógicas. Desenvolver
competências para trabalhar em equipe, ampliando o diálogo entre os objetivos procedimentais,
conceituais e atitudinais.

Atividade - Feira Expositiva de Cursos da Graduação da UFES

Data Início da atividade 03/03/2014 Data Fim da atividade 30/05/2014

Descrição
A Feira Expositiva constituir-se-á em um espaço para apresentação dos cursos de graduação da
UFES e será 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. Além disso, a Feira
envolverá os próprios alunos da UFES visto que esses serão convidados a expor o curso a que
pertencem.



Como a atividade será realizada?
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.
Espera-se com a realização da atividade que os petianos possam desenvolver habilidades didáticas
para organizar, ensinar e avaliar os resultados das atividades pedagógicas. Desenvolver
competências para trabalhar em equipe, ampliando o diálogo entre os objetivos procedimentais,
conceituais e atitudinais.



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.

Não conseguimos parceiros no curso de Cinema e Áudiovisual da Ufes para desenvolver as atividades
propostas.

Não desenvolvida

Atividade - Curta Educação Física

Data Início da atividade 19/05/2014 Data Fim da atividade 29/08/2014

Descrição
Realização de minicursos, em parceria com outros departamentos da UFES, como o de
Comunicação Social e Audiovisual, que ofereçam suporte ao exercício 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, divididos em temáticas como movimento de câmera, planos, iluminação e
edição.

Objetivos
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.

Como a atividade será realizada?
A atividade será ministrada nas dependências do Centro de Educação Física e Desportos por
voluntários do curso de Comunicação Social e Audiovisual. Nos encontros os alunos terão
aprenderão os conceitos básicos do audiovisual, as técnicas de fotografia e de filmagem.

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 com a atividade que os alunos do PET Educação Física tenham uma melhor formação,
aprendendo a utilizar os equipamentos de audiovisual para registrar as atividades do grupo,
produzir vídeos e dar visibilidade às atividades desenvolvidas.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Espera-se com a realização da atividade que os petianos possam desenvolver habilidades didáticas
para organizar, ensinar e avaliar os resultados das atividades pedagógicas. Desenvolver
competências para trabalhar em equipe, ampliando o diálogo entre os objetivos procedimentais,
conceituais e atitudinais.

Atividade - Educação Física no Ar



Data Início da atividade 02/06/2014 Data Fim da atividade 30/12/2014

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 foi iniciado no ano de 2008, sofreu paralisação no
ano de 2012 e voltará a ser realizado no ano de 2014.

Objetivos
Ele tem por objetivo orientar e informar os ouvintes sobre assuntos pertinentes a Educação Física,
como campo profissional, possibilidades pedagógicas, formas de avaliação, questões sobre saúde e
qualidade de vida, propostas inovadoras de ensino, novas modalidades esportivas, cultura corporal
de movimento, curiosidades sobre o esporte e a Educação Física escolar.

Como a atividade será realizada?
Serão produzidos programas com o apoio da equipe técnica da rádio Universitária FM 104,7, da
UFES. Os alunos do bolsistas serão estimulados a produzirem entrevistas com professores,
estudiosos da Educação Física brasileira que pesquisas sobre temas ligados à escola e ao esporte.
Buscarão fazer o mapeamento dos acontecimentos esportivos da cidade de vitória e informar para
os ouvintes as opções que a cidade oferece em relação às práticas esportivas e de lazer.

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 formação para os alunos do PET Educação Física que serão estimulados a
desenvolverem competências comunicativas e de síntese para transmitir uma informação.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Espera-se com a realização da atividade que os petianos possam desenvolver habilidades didáticas
para organizar, ensinar e avaliar os resultados das atividades pedagógicas. Desenvolver
competências para trabalhar em equipe, ampliando o diálogo entre os objetivos procedimentais,
conceituais e atitudinais.



Considerações Finais

Descrição

Durante o ano de 2014 foi realizada a festa em comemoração dos 20 anos de criação do PET -
Educação Física, um dos grupos que iniciou suas atividades no ano de 1994. Na comemoração
realizada no dia 14 de junho de 2014, foi feita uma homenagem aos ex-tutores do PET - Educação
Física, com o descerramento de uma placa comemorativa, com os seus nomes, data de entrada e
saída do grupo. A placa foi afixada ao lado da porta de entrada da sala do grupo. No mesmo dia
foi também lançado o livro de entrevistas com os ex-diretores do Centro de Educação Física e
Desportos, um projeto que visava comemorar os 80 anos do curso de Educação Física no Espírito
Santo. No desenvolvimento do Ágora PET, além das oficinas de formação que estavam planejadas
também fizemos minicursos de massoterapia, dividida em dois dias, com quatro horas de duração
cada uma. minicurso de dança do ventre, com 4 horas de duração. Minicurso de corrida de
orientação, com 8 horas de duração, dividido em dois dias.


