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Os níveis de insatisfação e desmotivação das unidocentes dos anos iniciais e a
insatisfação com a profissão é predominante. Contudo o PIBID subprojeto de Educação Física
de Alegrete que trás como título “Educação Física nos anos iniciais- uma proposta de bem
estar” vem para solucionar tais evidencias, bem como amplo foco no acadêmico bolsista
futuro professor da Educação Básica incentivando-os a atividades ainda não habituais no seu
curso de formação. Através desse trabalho temos o objetivo de apresentar a proposta do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID subprojeto Alegrete do
curso de Educação Física. Como proposta o PIBID trás ações previstas como conhecer a
realidade da escola e seu entorno; Apresentação do Projeto Educação Física nos Anos Iniciais
– uma proposta de bem-estar; Realização de Sessões de Estudos; Avaliação do Processo de
Intervenção na Escola; Realização de Relatórios entre outros. Para suprir as demandas do
programa à metodologia utilizada foi de selecionar 22 acadêmicos bolsistas do curso de
Educação Física Licenciatura, 4 professores supervisores e 2 coordenadores de área. Este ano
o projeto conta com a participação de 4 escolas da rede municipal de ensino escolhidas de
forma intencional através dos seus IDEBs (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica)
onde as atividades propostas são desenvolvidas com turmas da Educação Infantil até o 5º ano
do ensino fundamental. As escolas contempladas são: Escola Municipal de Educação Básica
Eurípedes Brasil Milano, Escola Municipal de Educação Básica Princesa Isabel, Escola
Municipal de Educação Básica Honório Lemes e Escola Municipal de Educação Básica
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Antônio Saint Pastous de Freitas. O programa funciona no curso de Educação Física desde
2012 quando no seu primeiro ano teve como foco mais voltado para a implantação das
práticas psicomotoras nos anos iniciais que demonstrou ter uma melhora significativa do
desenvolvimento global dos alunos do ensino básico. Esse ano o programa volta-se mais para
o âmbito do crescimento e desenvolvimento a partir das habilidades como um todo. Pretendese com isso constatar que a Educação Física nos anos iniciais promove a criatividade,
socialização, autonomia, estimula o aluno a ter seu próprio aprendizado e raciocínio.
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