INSUMOS
Recursos Financeiros
-2 Bolsas de Mestrado
-1 Bolsa PIBIC
- 2 bolsas PORLICEN
- 1 Bolsa PROBEX

Recursos Humanos
-Pesquisadores (3)
-Estudantes (9)
-Técnicos (6)

Campo
-Instalações da UFPB;
-Rede Pública de ensino;
-Espaços públicos;
-Área de preservação ambiental
Material e transporte
-Materiais didático-esportivo e
equipamentos para a pesquisa
-Custeio para deslocamento

PRODUTOS 2006-2012

REPERCUSSÕES
INICIAIS 2012

-Relatórios Probex (5),
Prolicen(5),

-Ampliação da
capacidade de interação
social professor-aluno;
aluno-aluno;

ATIVIDADES

Extensão
-Ampliação das aprendizagens dos
estudantes da rede pública de Ensino
na Educação Infantil e Fundamental.

Pesquisa
Investigar:
-As representações de gênero na dança
(Alana);
-Tato e olfato na Educação Física Infantil
(Mayara e Cesário);
- A imaginação a partir do cinema (Djavan);
-O grounding em praticantes de atividades
corporais (Diane);
-As repercussões do programa sensorialidade
para crianças (Ana) ;
-A criatividade no brincar do bebê e dos
escolares no Fund. I (Danielle e George Paiva);
-A percepção ambiental em atividades com a
natureza (Breno);
-Os processos cognitivos dos jogos populares
e da dança na escola (Sílvia e Rodrigo);
-O ensino do badminton na escola por meio
da praxiologia (Emerson);
- A tomada de consciência social por meio
de jogos de regras
-Luis, George Veras, Pedro, Diego,

Ensino
- Metodologia lúdica para: Criatividade;
Equilíbrio; Imaginação; Comunicação;
Cognição; Autonomia; Aprendizagem
indiciária;
Aprendizagem
social;
sensorialidade.

- Conhecimento do
Badminton como
possibilidade de
aprender outro jogo no
ambiente escolar.

- Artigos em periódicos
científicos sobre as
temáticas em questão;
- Trabalhos completos
publicados em eventos
científicos
- TCC, Dissertações e
Teses.

-Conscientização da
importância do ato do
brincar, da imaginação e
da sensorialidade,
enquanto fonte do saber
e integração do sujeito.
-Identificação de saberes
da bioenergética em
atividades próprias da EF
que podem contribuir
para o ensinoaprendizagem.
-Identificação de
situações de ensinoaprendizagem que
geraram consciência
ambiental.

-Ampliação
do
conhecimento
praxiológico com outros
grupos de estudos em
Educação e EF.
- - Aprofundamento das
temáticas em questão
através
de
pósgraduação.

REPERCUSSÕES
EM LONGO PRAZO
2014

REPERCUSSÕES
INTERMEDIÁRIAS
2013
-Aprendizagens
cognitivas
e
comunicativas a partir
da
prática
do
badmiton.
- Melhoria da
autopercepção
através de
vivências sensoriais.

-Aprofundar, de modo
teórico e metodológico,
a sistematização do
saber da Educação
Física como linguagem
das práticas corporais.
-Implantar de forma
teórica e metodológica
a praxiologia como
conhecimento
comunicativo de lógica
interna do Jogo e
esporte.
- Ampliação da visão
dos docentes em
relação as
possibilidades de
intervenções
pedagógicas através do
tarbalho com
imaginário,
sensorialidade,
expressividade,
bioenergética,
praxiologia motriz.

-Consolidar saberes
complexos;
-Ampliar a prática do
badmiton na EF escolar;
-Sistematizar uma
metodologia de ensino
com sensorialidade.
expressividade e
criatividade na EF
Infantil .
- Integrar projetos de
intervenção pedagógica
a partir dos sabres
bioenergéticos,
da
praxiologia motriz; do
brincar; do imaginário.

-

Contribuir
para
ampliação curricular do
curso de Educação
Física da UFPB através
de iniciação científica;
extensão universitária;
Promover
uma
aprendizagem
complexa através da
identificação de sabres
da
bioenergética;
praxiologia motriz; do
imaginário,
da
sensorialidade,
criatividade.

INSUMOS
• PIBIC: Leys - Sensorialidade
• PROBEX: carlos – Badminton – Praxiologia
• Mestrado: Alana (Gênero) e Rodrigo (cognição)

• Recursos Humanos
- Pesquisadores (3): Danielle (colaboradores: Djavan e Luis)
- Estudantes (9): Cesário, Mayara, Diane, Leys, Emerson, Carlos,
Rodrigo, Alana, Sílvia
- Técnicos (6): Ana, Pedrinho, Breno, George Paiva e George Veras,
Amanda

