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O Programa de Educação Tutorial (PET) dos cursos de Educação Física -
Licenciatura e Bacharelado - da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS) é regido pela tríade da indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão. No que diz respeito as atividades de extensão, um
dos projetos do PET foi criado em 2006 procurando atender crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Este Projeto de
Extensão intitulado PET Educação Física Oportuniza: Esporte, Recreação
e Dança, iniciou suas atividades em março de 2007, tendo como objetivo
oportunizar vivências de práticas corporais, esportivas e recreativas às
crianças e adolescentes atendidos pelo Instituto de Assistência e
Proteção à Infância (IAPI). Espera-se através destas atividades contribuir
para a melhora no desempenho motor, social e cognitivo dos alunos. O
IAPI é uma sociedade civil filantrópica fundada em 1932. Situada no
Bairro Santo Antônio, em Porto Alegre, o instituto atende cerca de 60
crianças e adolescentes com idades entre seis e 14 anos, de forma
gratuita. O IAPI proporciona alimentação, apoio pedagógico e psicológico,
recreação, informática, música e reforço escolar nos turnos da manhã e
da tarde, inversamente ao período escolar. Os alunos atendidos no
instituto são de baixa renda, considerados em situação de vulnerabilidade
social, moradores das vilas Maria da Conceição, São Pedro e São José,
circunvizinhas à instituição. Os bolsistas do grupo PET Educação Física,
juntamente com alunos da graduação atuam como professores das
oficinas destinadas às crianças e adolescentes do IAPI, numa carga
horária de três horas semanais. Além disso, são realizadas reuniões de
estudo que visam a revisão e a discussão dos relatórios e planejamentos
das oficinas ministradas. As turmas do instituto são divididas conforme a
faixa etária (6-10 anos e 11-14 anos); os conteúdos abordados nas aulas
visam trabalhar o desenvolvimento motor através de atividades que
busquem a aquisição de um maior repertório de movimentos, assim como
se propõem a utilizar práticas, como jogos cooperativos, para a inclusão
social e formação de cidadãos.   A parceria PET e IAPI foi pioneira para a
inserção do voluntariado na instituição. Pois até então, o IAPI não
possuía nenhum outro colaborador, isto é, só oferecia alimentação e
transporte para as crianças. Atualmente o IAPI possui grandes parceiros,
como a PUC e o Colégio La Salle Santo Antônio, além de contar com a
colaboração do comércio, através de doações esporádicas de artigos
esportivos e materiais de informática. A importância deste projeto que



abarca a instituição filantrópica do IAPI tem fundamentação por ele ser
composto por todas as balizas que regem a indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão. A pesquisa se vincula através de
mestrandos e doutorandos da ESEF/UFRGS que estudaram o
desenvolvimento somatomotor e a aptidão física das crianças. Em
relação ao ensino podemos destacar a inserção dos alunos da graduação
nas atividades do IAPI, assim como suas atuações como professores nas
oficinas de futsal, Karate, capoeira, expressão corporal, dança entre
outras. A participação neste projeto oferece uma oportunidade para os
bolsistas e alunos da graduação discutirem temas relacionados ao seu
trabalho na instituição nas reuniões de estudo acerca do projeto. Também
oferece uma das poucas possibilidades dos bolsistas e alunos da
graduação da ESEF vivenciarem experiências de ensino com um público
diferenciado.


