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A experiência da monitoria no campo da Recreação e Lazer faz com 

que aumente as chances de inserção diferenciada neste campo de trabalho. 

Os monitores da disciplina são orientados da relevância dessa área na atuação 

profissional. 

Durante o semestre participamos de reuniões direcionadas a 

melhoria da qualidade das aulas e da formação enquanto acadêmicos do curso 

de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Somos 

capacitados para a realização de tarefas dentro das aulas.Enquanto monitores 

dessa disciplina, somos orientados a contribuir para o desenvolvimento das 

atividades propostas e principalmente na organização do “Dia do Lazer”. 

Evento pelo qual os alunos dessa disciplina recebem tarefas durante o 

semestre que são apresentadas perante a comunidade universitária. São 

exibidos diferentes materiais tais como vídeos produzidos pelos acadêmicos 

em diversas temáticas como: filme épico, comédia, desenho animado. 

Apresentam espetáculos ao vivo de dança e esquetes. Os próprios monitores 

também participam juntamente com o Professor titular da disciplina fazendo a 

abertura do evento sempre de maneira surpreendente e dinâmica. Quando 

tomamos conhecimento a respeito da realização do Dia do Lazer, inicialmente 

não compreendemos sua magnitude, ao passo que, no decorrer do evento ao 

observar os alunos que se destacam com interpretações surpreendentes e 

participação direta na construção do material que é apresentado, observamos 

que um dos objetivos prioritários desta dinâmica é a atitude frente à 

complexidade do trabalho realizado em equipe. É fundamental para os alunos 

de graduação oportunidades para que os mesmos possam exercitar valores e 

atitudes que serão evidenciadas e aperfeiçoadas em sua trajetória profissional. 

O Dia do Lazer vem como meio para que estas qualidades sejam descobertas, 

se for o caso, ou aperfeiçoadas segundo as características individuais. 

Analisando a experiência como monitores, percebemos a 

capacidade que temos de recriar, de construir e contribuir para a formação de 

cada aluno, não somente enquanto profissional, mas também de certa forma 

no seu crescimento como pessoa, ao mesmo tempo que qualificamos nossa 

própria formação para o exercício profissional futuro. 

 


