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PROJETO

 

Escolas de iniciação esportiva em voleibol, handebol e futsal..

– Resumo:

A proposta de escolas de iniciação esportiva visa atender aos discentes do Instituto Federal da
Bahia campus Euclides da Cunha nas modalidades handebol, voleibol, futsal e xadrez. Para
tanto, fica estabelecido o turno vespertino para a execução das aulas, de 14:00 às 17:00, às
terças, quintas e sextas-feiras, no ginásio de esportes desta instituição.

- Justificativa

O esporte enquanto direito constitucional representa, para jovens discentes, para além do
desenvolvimento de habilidades motoras, oportunidade de desenvolvimento da autonomia das
dimensões afetivas e cognitivas, contribuindo para o desenvolvimento integral do ser humano.
Portanto, o esporte no ensino básico deve ser garantido e incentivado.

- Objetivo Geral

Fomentar a formação esportiva dos jovens estudantes do Instituto Federal da Bahia, campus
Euclides da Cunha, promovendo o esporte como vetor de desenvolvimento da cidadania,
inclusão social e atividade integrativa, incentivando e disseminando a cultura esportiva.

- Fundamentação Teórica

O esporte constitui-se oportunidade de preservar e desenvolver as aptidões físicas, intelectuais
e sociais, representando melhora na qualidade de vida, bem-estar físico e à saúde, contribuindo
para o pleno e equilibrado desenvolvimento do ser humano, estando a serviço do progresso
humano. Por isso o acesso ao esporte deve ser assegurado e garantido a todos (UNESCO,
1978).

De acordo com Melo (2010), a plasticidade da prática do esporte possibilita que seja
transformado e ressignificado de acordo com o espaço, tempo e pessoas que dele se apropriam,
fato que caracteriza a polissemia do conceito de esporte. Desta forma, o fenômeno esportivo
apresenta distintas manifestações:

 

 
MANIFESTAÇÕES

ESPORTIVAS
 A.  

CARACTERÍSTICAS
E PÚBLICO-ALVO
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ESPORTE
EDUCACIONAL

 

 

 

     

 

 

ESPORTE
          ESCOLAR

 

Participação,
cooperação,
coeducação,
corresponsabilidade
e inclusão

 

Formação da
cidadania e
estilo de vida
ativo

Regras adaptadas
aos princípios
estabelecidos e
premiação adaptada
às premissas
educativas.
Destinado à crianças,
adolescentes e
jovens em período de
formação, dentro e
fora da escola.

 

Desenvolvimento
esportivo e
desenvolvimento do
espírito esportivo

 

Desenvolvimento
dos jovens mais
aptos ao esporte,
sem perder de
vista a formação
para a cidadania

Regras normais da
entidade, valorização
de formação integral
e de competições
esportivas em
dosagens
adequadas.
Destinado a jovens
com mais
habilidades
esportivas.

 

 

 

 

ESPORTE DE
LAZER

 

 

ESPORTE DE
LAZER, DE
PARTICIPAÇÃO
OU TEMPO LIVRE

 

 

Participação, prazer
e inclusão

 

 

Entretenimento e
vida ativa
(saúde)

Regras normais das
entidades
(federações), criadas
ou adaptadas às
circunstâncias. Pode
ser praticado sem
adversários (ex:
ciclismo, skate, etc.)
destinado a todas as
pessoas,
independentemente
de faixa etária.

 

 

 

ESPORTE DE
DESEMPENHO
OU
RENDIMENTO

 

 

ESPORTE DE
RENDIMENTO OU
DE ALTO
RENDIMENTO

 

 

Rendimento,
superação e
desenvolvimento
esportivo

 

 

Vitórias,
sucessos,
conquistas
esportivas e
valorização
pessoal

Regras oficiais e
institucionalizadas,
muitas vezes
praticado
profissionalmente,
dirigido por
entidades, como
federações e
confederações.
Destinado a talentos
esportivos de
biótipos adequados a
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cada modalidade.

 

Manifestações esportivas. Tubino, 1993

                   

 

 

 

Esporte-educação, esporte-lazer e esporte-rendimento são expressões da manifestação do
direito constitucional ao esporte. A constituição brasileira de 1988, em seu artigo 217, delega ao
Estado a prerrogativa de fomentar o esporte formal e o não-formal, estabelecendo como
prioridade na destinação dos recursos públicos o esporte educacional. 

Assim, Brasil (2005), estabelece o conceito oficial de esporte educacional:

 

“Esporte utilizado como instrumento de educação, com metas bem definidas a serem atingidas
por meio da prática; entende-se também como aquele praticado nos sistemas de ensino e em
formas assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade e a hipercompetitividade de
seus praticantes; por fim, tem por finalidade alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo, a
sua formação para o exercício da cidadania.”

 

Os esportes podem ser praticados com diferentes significados e objetivos, representando
trabalho para atletas e profissionais da área esportiva e áreas correlacionadas, diversão, saúde
e alternativas de lazer ativo para grupos de amigos e comunidades e um momento singular para
desenvolver habilidades de convivência humana e afetividade.

As escolas de iniciação esportiva propostas aqui têm caráter educacional. O objetivo é fomentar
a formação esportiva dos jovens estudantes do Instituto Federal da Bahia, campus Euclides da
Cunha, buscando desenvolver as potencialidades nas modalidades futsal, handebol e voleibol e
promover o esporte como fator de inclusão social e atividade integrativa, incentivando o
desenvolvimento da formação da cidadania e promovendo a disseminação da cultura esportiva.

Desta forma, os princípios norteadores do projeto são os mesmos do esporte educacional
(Tubino, 1992):

1. Inclusão de todos: consiste em criar condições e oportunidades para a participação de
todos os jovens no aprendizado do esporte, desenvolvendo habilidades e competências
que possibilitem compreender, criticar, transformar, usufruir e reconstruir as práticas
esportivas;

2. Construção coletiva: participação ativa de todos os envolvidos na estruturação do
processo de ensino e aprendizagem do esporte. Sendo assim, é imprescindível que
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alunos, professores e comunidade sejam corresponsáveis e cogestores do planejamento e
da execução, seja das aulas ou das ligas esportivas.

3. Respeito à diversidade: perceber, reconhecer e valorizar as diferenças entre as pessoas
em relação à etnia, à cor, à religião, ao sexo, ao biótipo, aos níveis de habilidades,
entendendo a diversidade como uma oportunidade de aprender na convivência com as
diferenças;

4. Educação Integral: compreensão do esporte como possibilidade de aprendizagem e
desenvolvimento cognitivo, psicomotor e socioafetivo. As ações pedagógicas abordarão
os conteúdos em dimensões conceitual, atitudinal e procedimental.

5. Rumo à autonomia: entendimento e transformação do esporte como fator de educação
emancipatória, baseando-se no conhecimento, no esclarecimento e na autorreflexão crítica
para superar modelos. Portanto, a autonomia constitui-se na capacidade dos atores
sociais em analisar, avaliar, decidir, promover e organizar a sua participação e de outros
nas diversas práticas esportivas.

As escolinhas de iniciação esportiva, sobretudo de handebol e voleibol, auxiliam a preencher
uma lacuna no conhecimento desses esportes em Euclides da Cunha e região, visto que nossos
alunos, com raras exceções, chegam ao campus com pouco conhecimento prévio sobre tais
esportes. Desta forma, o ensino destas modalidades cumpre atingir demandas da sociedade da
região, firmando a relevância da constituição do campus do IFBA no município de Euclides da
Cunha.

 

Metodologia de execução do projeto

 

           A proposta do esporte de caráter educacional está orientada para o desenvolvimento do
sujeito crítico, pressuposto compatível com a visão do Instituto Federal da Bahia. Assim, cabe
destacar que a metodologia de trabalho, para além dos aspectos inerentes ao treinamento
esportivo enquanto aprimoramento de habilidades corporais, deve prezar também pela
construção coletiva e pela busca da autonomia, conforme os princípios do esporte de caráter
educacional, considerando na execução do projeto as dimensões cognitivas, motora, afetiva
atitudinal e social do esporte.

 

Tendo esses pressupostos como fundamento do trabalho pedagógico, segue também como
objetivo proporcionar estágios cada vez mais avançados em inteligência motora. Cabe à escola
a alfabetização esportiva, oportunizar aprender e apreender os códigos e signos da linguagem
corporal, criando um meio propício à apropriação dos códigos inseridos na cultura corporal,
neste caso, dos movimentos inerentes a cada modalidade esportiva (GRECO, 1998).

A motricidade é construída a partir das interações do sujeito com o meio ambiente, sendo que a
qualidade destas interações que vai determinar as habilidades e competências motoras que irão
se constituir. Atividades compostas por treinos de força, resistência, treino de fundamentos
técnicos, táticos, interação grupal/incerteza espacial nos esportes coletivos e sistemas de jogos
são necessárias, a fim desenvolver as suas habilidades e funções psicomotoras, a ampliar seu
repertório motor e aprender a se expressar e comunicar corporalmente.

Necessária também se faz a organização de amistosos e torneios com equipes externas ao
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campus, possibilitando a atribuição de sentidos às vivências táticas dos treinamentos, a
compreensão da importância da regra como elemento que permite a vida em grupo e
contribuindo para a promoção da habilidade de assumir postura ativa e crítica na participação e
organização de eventos relacionados ao lazer e esporte, habilidade a ser alcançada, segundo
os PCNs (1997), na formação esportiva do estudante. Essas ações pedagógicas visam
oportunizar que os alunos aprendam mais sobre cooperação, convivência em grupo e com os
diferentes, desenvolvam a habilidade de resolver conflitos e situações-problema que solicitem
soluções lógicas e coerentes e a serem mais protagonistas, assumindo responsabilidades, no
desenvolvimento da autonomia e independência.

 

A realização de amistosos e torneios se presta ao objetivo de avaliar o alcance das metas e
expectativas em aprimoramento técnico e tático, valorizando o ensino de esportes em um
contexto em que o IFBA reconhece a importância e a necessidade da promoção do
aprimoramento da formação esportiva de seu corpo discente através da implementação do
JIFBA, Jogos Integradores do IFBA, e, para além deste reconhecimento, a constatação de que o
JIFBA avança a cada edição em níveis de maestria esportiva dos campi participantes,
justificando sua proposta. Assim, mediante os pressupostos, valores, princípios e foco deste
projeto, é possível avaliar os resultados da aprendizagem através da situação de jogo. A
ocorrência de amistosos é indicadora e instrumento que permitirá avaliar o impacto do programa
de ensino do projeto.

O momento do confronto oportunizado na interação com uma equipe adversária constitui-se em
um momento de desequilíbrio, em que o aprendiz observa o repertório motor assimilado,
tomando consciência e abrindo perspectivas de novos desafios de aprendizagem, permitindo o
autogerenciamento enquanto jogadores. Tudo isso faz parte da constituição da autonomia do
indivíduo (GRECO, 1998).

A autonomia em organizar eventos esportivos relaciona-se a ensinar bem o esporte, e,
sobretudo, a ensinar a mais que o esporte, na perspectiva do esporte como uma via de mão
dupla, em que se aprende para jogar, mas também se joga para aprender, reiterando que os
princípios do esporte educacional são: inclusão de todos, construção coletiva, respeito à
diversidade, educação integral, autonomia. Assim se pode chegar ao estágio em que o esporte
se constitui como patrimônio do jovem. É a fase de fruição do esporte, em que sua
aprendizagem lhe permite usufruir de sua alfabetização esportiva nos diferentes contextos
(lazer, competição), quando o aprendiz é consciente de sua capacidade de construir cultura
esportiva e também de desfrutar do conhecimento esportivo que foi socialmente construído no
mundo.

 

Desta forma, são atividades previstas neste projeto:

 

Treinos de força, resistência, de fundamentos técnicos, táticos, interação grupal/incerteza
espacial nos esportes coletivos e sistemas de jogos;
Amistosos contra equipes externas ao campus;
Reunião com pais de alunos-atletas, caso seja necessário.
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É necessário, para que as escolas de iniciação esportiva se concretizem:

 

Infraestruturas adequadas ao trabalho pedagógico. Espaço da quadra, com todas as suas
dependências, nas tardes em que não houver atividades de ensino do curso integrado
(terças, quintas e sextas-feiras);
Material esportivo (bolas, redes, tatames, colchonetes, implementos de ginástica, pesos
livres, equipamentos de musculação).
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Documento assinado eletronicamente por ALANA PEREIRA LIMA, Professor(a) do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em 21/08/2018, às 09:18, conforme decreto nº
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8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0788705 e o código CRC 6527B0D6.

23278.010199/2018-67 0788705v2

Criado por alana.lima, versão 2 por alana.lima em 21/08/2018 09:18:20.



Projeto  (1072412)         SEI 23278.004141/2019-65 / pg. 8Despacho DEPEN.EUC 0940322         SEI 23278.010199/2018-67 / pg. 8
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DESPACHO

Prezada professora Alana Pereira Lima,

 

Esta Direção entende a importância da pratica esportiva na formação do Sujeito, para a
continuidade das atividades solicito que seja elaborado formulário de autorização dos pais/responsáveis
quando o estudante for menor de idade bem como termo informando aptidão física do mesmo, perfeito
estado de saúde, para particpação da atividade de extensão. Estes documentos devem estar devidamente
assinados e arquivados na Direção de Ensino do campus.

 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por OTONI JADER SANTANA SILVA, Chefe do
Departamento de Ensino, em 18/12/2018, às 11:17, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0940322 e o código CRC 72B0F585.

23278.010199/2018-67 0940322v2

Criado por otoni, versão 2 por otoni em 18/12/2018 11:16:16.
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DESPACHO

Cumprimentando a direção de ensino, venho consultar a respeito da atividade proposta
pelo DEPEN a fim de solucionar a dificuldade de atender ao requisito do atestado de aptidão física
requerido, visto que compreendemos tanto a complexidade de conseguir exames de eletrocardiograma
(como é de praxe para compor exames de aptidão física) não somente em Euclides da Cunha, como em
toda a rede de educação - realidade vivenciada nos outros campi do instituto, onde não se exige tal
atestado para participação das escolinhas de esporte, e, por outro lado, compreendemos que os discentes
não podem ser privados das atividades esportivas, e continuam a participar das atividades da escolinha,
nas terças, quintas e sextas-feiras. 

23278.010199/2018-67 1029947v3

Criado por alana.lima, versão 3 por alana.lima em 30/03/2019 18:27:00.
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ANEXO III

MODELO DE PIT

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR

Nome: Alana Pereira Lima

Campus: Euclides da Cunha

Matrícula
SIAPE:
2694579

Fone: 79
988011231

Email:
alana.lima@ifba.edu.br

Tipo de vínculo:

Efetivo (x )    Substituto ( )    Temporário ou colaboração
técnica ( )

Regime de Trabalho:

40h D.E.( x)    40h( )    20h( )

 

ATIVIDADES CRITÉRIOS
CARGA

HORÁRIA
MÁXIMA

CARGA
HORÁRIA
PREVISTA

 

ENSINO

Aulas Art. 3°
15

horas
10

Atendimento ao
aluno

 
15

horas

           2,5

Outras atividades
de ensino

Art. 14,
Incisos II a V

           12,5

Atendimento a
discentes com
necessidades

específicas

Art. 40
06

horas
 

 

PESQUISA E EXTENSÃO

Elaboração de livros
4,0 horas por
publicação

Referente ao Semestre Letivo: 2018.2
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com corpo editorial e
ISBN

(considerado
por 2

semestres)

6,0 horas

 

Elaboração de
capítulo de livro com
corpo editorial e
ISBN

2,0 horas por
publicação

(considerado
por 2

semestres)

 

Elaboração de
artigos para
periódico indexado
— Qualis A

6,0 horas por
publicação

(considerado
por 2

semestres)

 

Elaboração de
artigos para
periódico indexado
— Qualis B

4,0 horas por
publicação

(considerado
por 2

semestres)

 

Elaboração de
artigos para
periódico indexado
— Qualis C ou sem
Qualis

2,0 horas por
publicação

(considerado
por 2

semestres)

 

Registros de
Software

5,0 por
registro

(considerado
por 2

semestres)

5,0 horas  

Depósito de
Patentes

5,0 por
patente

(considerado
por 2

semestres)

  

Orientação em
Iniciação Científica
de qualquer
modalidade

1,0 hora por
orientando

12,0 horas
em

todas as
orientações

 

Orientação em
iniciação à extensão
de qualquer
modalidade

1,0 hora por
orientando

  

Orientação em
Trabalho de
Conclusão de Curso
Técnico, de
Graduação e em
Curso de

1,0 hora por
orientando
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Especialização Lato
Sensu

Orientação de
Mestrado

3,0 horas por
orientando

  

Co-orientação de
Mestrado

1,0 hora por
orientando

  

Orientação de
Doutorado

4,0 horas por
orientando

  

Co-orientação de
Doutorado

1,5 hora por
orientando

  

Ministrar Curso de
extensão

1,0 hora
para cada 15
horas-aula

4,0 horas  

Coordenação de
Projetos de
Pesquisa ou de
Extensão
financiados com
recurso externo
(exceto bolsa
estudantil)

10 horas 20

20,0
horas

 

Coordenação de
Projetos de
Pesquisa ou de
Extensão
financiados com
recurso interno
(exceto bolsa
estudantil)

6,0 horas 12,0  

Coordenação de
Projetos de
Pesquisa ou de
Extensão sem
captação de
recursos

4,0 horas 8,0 8

Participação em
Projetos de
Pesquisa ou de
Extensão
financiados com
recurso externo
(exceto bolsa
estudantil), limitados
a 5 servidores
participantes por
projeto.

20,0 horas
3,0 horas

06  

Participação em



MODELO DE PIT COOINFO.EUC 1072418         SEI 23278.004141/2019-65 / pg. 13

Projetos de
Pesquisa ou
Extensão
financiados com
recurso Interno
(exceto bolsa
estudantil) limitados
a 5 servidores
participantes por
projeto.

1,5 hora 3  

Participação em
Projetos de
Pesquisa ou
Extensão sem
captação de
recursos limitados a
5 servidores
participantes por
projeto.

2,0 horas 4,0  

Planejamento e
organização de
eventos acadêmico-
científicos.

2,0 horas 2,0   

Publicação e
submissão de
materiais técnicos
e/ou didáticos

1,0 hora 2,0

2
horas

 

Participação em
Conselho Editorial
de revistas
científicas

1,0 hora 1  

Participação em
Comitês e
Comissões
Científicas

1,0 hora 1  

Coordenação de
projetos de
tecnologia social

2,0 horas 2,0  

Planejamento e
organização de
cursos, palestras,
colóquios,
simpósios, oficinas,
minicursos, projetos
sociais, artísticos,
culturais e
esportivos, entre
outros de interesse

1,0 hora 2,0 2
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da Instituição e da
comunidade

4,0
horas

Planejamento e
organização de
programas de
capacitação
profissional,
programas
comunitários de
mobilização interna
e externa e de
interesse da
Instituição e da
comunidade

1,0 hora 2,0  

Atividades de
consultoria,
curadoria,
assessoria,
prestação de
serviços, laudos
técnicos, desde que
não remuneradas,
observando-se a
legislação vigente e
devidamente
autorizadas pela
Instituição

2,0 horas 2,0  

Participação em
Projetos
Institucionais de
cunho social

1,0 hora 2,0
2,0

horas
 

Apresentação de
trabalhos, palestras,
seminários,
participação em
mesa redonda, em
eventos científicos

0,5 hora 1
1

hora

 

Elaboração de
resumos expandidos

0,5 hora 1  

Outras ações de
pesquisa
homologadas pela

Coordenação /
Diretoria de
Pesquisa do
Campus

0,5 hora 2

2
horas

 

Outras ações de
extensão
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homologadas pela

Coordenação /
Diretoria de
Extensão do
Campus

0,5 hora 2  

 

GESTÃO, ADMINISTRATIVA E DE
REPRESENTAÇÃO

Diretorias,
Departamento de
Ensino, Departamento
Administrativo,
Departamento na
Reitoria e Diretoria
Adjunta

20 horas
20

horas
 

Coordenação de Curso,
Chefe de Departamento
e Assistentes de
Direção.

16 horas
16

horas
 

Coordenações de
Pesquisa e Extensão

12 horas
12

horas
 

Demais Coordenações 6 horas
6

horas
 

Demais Funções
Gratificadas (FG)

2 horas
2

horas
 

Membro do Conselho
Superior, do Consepe,
Conselho do Campus e
de Órgãos Colegiados
do Poder Executivo,
desde que deles não
seja membro nato

2 horas
2

horas
 

Membro de Comissão
Institucional
Permanente

4 horas
4

horas
4

Membro de Comissão
Institucional Temporária

1 hora
2

horas
1

Membro do Colegiado
1 hora

por
colegiado

2
horas

 

Membro do NDE
2 horas

por
núcleo

2
horas
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Outras observações: Organização do festival de
dança. Coordenação do projeto da escolinha
esportiva e coordenação do projeto de extensão de
yoga

 

Parecer da Chefia imediata: 

 

Local e data: __Euclides da Cunha, 06/_05/19

 

 

Orientações para preenchimento do Plano de
Trabalho Docente (PIT):

1. A carga horária (C.H.) deve ser contabilizada em horas
de 60minutos;

2. A C.H deve constar o subtotal de horas obtidas para
cada atividade registrada de acordo com o obtido na
Tabela do Anexo I;

3. Com exceção da carga horária de ensino dedicada a
aulas (que serão acompanhadas através do sistema
Acadêmico), todas as demais atividades deverão ser
comprovadas através de documentos anexados a este
PIT;

4. O PIT deve ser entregue às Direções ou
Departamentos de Ensino no prazo estabelecido nesta
norma;

5. O PIT deve ser preenchido respeitando os critérios
estabelecidos na Resolução de Aprovação do
Regulamentação Institucional das Atividades Docente
do IFBA

Aprovado pela Resolução/CONSUP n9 12, de 15/06/2018.

Em 06 de maio de 2019.

Documento assinado eletronicamente por ALANA PEREIRA LIMA, Professor(a) do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em 06/05/2019, às 21:32, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por VIVIANE SANTOS MOREIRA,
Coordenador(a) do Curso de Informática, em 06/05/2019, às 22:25, conforme decreto nº
8.539/2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1072418 e o código CRC 9C347956.

Criado por alana.lima, versão 4 por alana.lima em 06/05/2019 21:22:02.
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