
RELAÇÃO ENTRE O DESEMPENHO MOTOR, A PERCEPÇÃO DE COMPETÊNCIA MOTORA E 

O TEMPO DE ENGAJAMENTO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA:  

UM ESTUDO COM PRÉ-ESCOLARES 

O PET é um Programa de Educação Tutorial desenvolvido pelo Ministério da 

Educação que busca proporcionar uma complementação à formação 

acadêmica dos bolsistas, atendendo mais amplamente as necessidades do 

próprio curso de graduação.  As atividades extracurriculares que compõe o 

programa se baseiam na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão preparando os alunos participantes tanto para o mercado de 

trabalho quanto para a pós-graduação. O grupo PET do curso de Educação 

Física é composto por 12 bolsistas sob tutoria de um docente.  
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INTRODUÇÃO 

OBJETIVO 

RESULTADOS E DISCUSSÃO CONCLUSÃO 

O Programa de Educação Tutorial proporciona uma 

série de vivências para os alunos participantes, 

trabalhos em conjunto em que todos expõe suas ideias 

e juntos constroem ações. Isso é de uma riqueza 

inigualável, pois não prepara só para profissão mas 

também para a vida. 

Pesquisa 

. 

Ensino 
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Este trabalho tem por objetivo apresentar o grupo PET/ESEF, suas atividades 

de articulação com o curso, à comunidade e aos outros grupos PET. 

Na pesquisa o engajamento é bem diversificado passando por diversas 

áreas e tendo contato com vários professores do curso. Sendo esse um 

ponto positivo ao aluno que almeja ingressar na pós-graduação.  

Extensão 

Nos programas de extensão o grupo interage com a comunidade 

acadêmica e externa da universidade. Para articulação com os próprios 

alunos do curso o grupo promove a atividade “Hora do Esporte com o PET 

ESEF” na quadra de vôlei de área do campus proporcionando momentos 

de lazer e descontração entre os alunos e os bolsistas. Paralelo a esse 

projeto de extensão temos outro “Movimente-se com o PET: Ginástica 

Laboral” em que são realizadas aulas de ginástica laboral para os 

funcionários do campus, sendo essa uma atividade de muita visibilidade 

em que os trabalhadores sempre estão ansiosos para que comece a cada 

semestre.  

No eixo do ensino participamos como organizadores de várias palestras, 

seminários e cursos que são realizados no nosso campus. Pelo nosso 

comprometimento e dedicação, muitas vezes somos convidados a auxiliar na 

organização desses eventos, e isso torna possível uma série de experiências 

para os alunos do curso que ganham em várias atividades de baixo custo para 

enriquecer seus currículos e principalmente para nós bolsistas do programa 

aprendendo a trabalhar em equipe. Uma das atividades que auxiliamos a 

COMGRAD do nosso curso é o Seminário de Trabalhos de Conclusão de Curso, 

um trabalho sempre muito bem visto pelos alunos e docentes do curso. Outra 

forma de interagir com os outros grupos da universidade são os Interpets em 

que os grupos PETs de toda a UFRGS se reúnem uma vez por mês para 

discutir e promover atividades que englobe todos os grupos. 


