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RESUMO: A ideia de criar um canal no You Tube, chamado “Educação Física da Gente” amadureceu a
partir de um experimento pedagógico que realizei na turma de primeiro período, da disciplina História
da Educação Física, do Curso de Licenciatura em Educação Física do CAV/UFPE, no semestre 2019.1. Na
ocasião, também contamos com a colaboração de duas monitoras no planejamento das tarefas e
orientação dos discentes. A ideia era produzir um telejornal esportivo com conteúdo histórico sobre
alguma prática de esporte, lazer ou outro tipo de exercício físico, em seus respectivos municípios.
Parte do nosso trabalho está centrado em Vitória de Santo Antão-PE, em razão do nosso vínculo com o
CAV/UFPE. Todavia, o fato de utilizarmos as TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) para
produção e publicação de conteúdos permite que a barreira espaço-temporal seja ultrapassada,
colaborando principalmente com a coleta de dados e alcance dos programas. Contaremos com a
colaboração de 5 discentes extensionistas, do Curso de Licenciatura em Educação Física do CAV/UFPE.
O público-alvo: discentes de graduação em Educação Física, professores de Educação Física e alunos do
ensino básico. A partir dos conteúdos produzidos e publicados em nosso canal, pretendemos que os
sujeitos beneﬁciados possam ampliar seus conhecimentos sobre Educação Física. A ideia do formato é
disponibilizar conteúdos, os quais possam ser utilizados (estudos, aquisição de ideias de atividades,
compreensão de algumas práticas físico-esportivas, entre outras) tanto por professores de Educação
Física do ensino básico como seus alunos, e também os discentes de cursos de graduação em Educação
Física.

