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Apresentação

T

odo ser humano tem o direito fundamental de acesso à educação física, à atividade
física e ao esporte (...). A liberdade de desenvolver habilidades físicas, psicológicas e
de bem-estar, por meio dessas atividades, deve ser apoiada por todos os governos e todas
as organizações ligadas ao esporte e à educação. Oportunidades inclusivas, assistivas e
seguras para a participação na educação física, na atividade física e no esporte devem ser
disponibilizadas a todos os seres humanos (...) (Carta Internacional da Educação Física e do
Esporte da UNESCO, 1978).
O esporte é um direito de todo o cidadão brasileiro, estabelecido tanto pela Constituição,
no Artigo 217, bem como pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Entretanto, na realidade,
a maioria das crianças e adolescentes brasileiros é excluída da prática esportiva, em razão
de não apresentar talento, ou dispor de tempo, falta de recursos materiais e financeiros, ou
seja, os motivos são inúmeros, contrariando documentos e marcos legais e internacionais do
esporte que determinam a relevância do esporte para todos.
O esporte é um grande instrumento para o desenvolvimento humano e social (Sport &
Development, 2008), tendo importante papel no desenvolvimento do ser humano, uma vez
que aumenta a autoestima, promove a saúde, bem como propicia e facilita o relacionamento
comunitário, integrando cidadãos, promovendo a inclusão de gênero, raça, pessoas com
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deficiência e a prevenção da violência com o empoderamento e a valorização da comunidade
em seu território.
O esporte tem importante papel na educação desde que com o devido método e com
conceito pautado nos princípios educacionais para a formação sólida de cidadãos: Inclusão
de Todos, Respeito à Diversidade, Construção Coletiva, Autonomia e Educação Integral.
Na busca da democratização do esporte para a inclusão e formação cidadã, desde
2011, o IEE realiza o programa Rede de Parceiros Multiplicadores de Esporte Educacional,
desenvolvendo e aplicando um conjunto de estratégias de formações a gestores e professores
de diferentes municípios, em todas as regiões do Brasil, com aulas teóricas e práticas, visitas
pedagógicas, avaliações, entrega de materiais didáticos e esportivos, entre outras ações,
desenvolvendo práticas pedagógicas a partir de conhecimentos teóricos, garantindo o direito
de todos à prática esportiva.
Neste sentido, gostaríamos de convidar a todos os integrantes da Rede Multiplicadora
de Esporte Educacional a olhar criticamente para os resultados do projeto ao longo dos
anos que favoreceram e fortaleceram a educação, educação física, a formação profissional
e o desenvolvimento humano e a buscar formas de articular, fomentar, ampliar e consolidar
permanentemente as ações, programas e políticas públicas de esporte educacional em seu
município.
Assim, o Instituto Esporte e Educação e a Petrobras criaram uma certificação que almeja
o reconhecimento dos professores, escolas e dos municípios engajados neste fim, o Selo
Multiplicador de Esporte Educacional.
O Selo Multiplicador de Esporte Educacional é uma estratégia do IEE e Petrobras, realizada
em parceria com os municípios participantes do Projeto Rede de Parceiros Multiplicadores
de Esporte Educacional, com o objetivo de contribuir para a descentralização do esporte
educacional no Brasil e à garantia do direito ao esporte para milhares de crianças e
adolescentes.
Os municípios, escolas e professores que se inscrevem no Selo assumem o compromisso
de desenvolver, registrar e compartilhar as ações desenvolvidas de esporte educacional. O IEE
recebe as informações e avalia, concedendo a certificação no qual reconhece o Município,
Escola ou Professor como um Multiplicador de Esporte Educacional.
Desta forma, este documento fará a apresentação e explanação do esporte educacional e
seus pressupostos pedagógicos e, também, a descrição da Rede de Parceiros Multiplicadores
para, por fim, relatar as diretrizes para a obtenção do Selo Multiplicador de Esporte
Educacional.
Boa leitura!

8

Esporte Educacional

O

esporte educacional é aquele que assegura a inclusão de todos em participações
autênticas, com práticas esportivas lúdicas e promotoras do desenvolvimento
humano. Oferece oportunidades de decisões na organização e na realização das atividades,
respeitando o nível de desenvolvimento motor, cognitivo, emocional, psicológico e social dos
educandos, favorecendo a autocrítica, a autoavaliação e, consequentemente, a autoestima.
Contribui assim para os processos de emancipação dos esportistas, sendo entendido como
experiência para o exercício pleno da cidadania e, ao mesmo tempo, proporcionando
atividades prazerosas e motivantes.
O maior desafio está em fazer com que todos tenham acesso ao esporte, gostem e se
desenvolvam praticando-o, aprendam-no bem para que possam desfrutar e usufruir de todos
os benefícios que o esporte proporciona, especialmente dos seus aspectos pedagógicos
que contribuem para a formação cidadã. Para tal intento, o Instituto Esporte e Educação
fundamenta-se e orienta-se no emprego de cinco princípios: Inclusão, Construção Coletiva,
Diversidade, Autonomia e Educação Integral.
O princípio da Inclusão consiste em criar condições para a participação de todas as
crianças e adolescentes, estipulando desafios com vários níveis, desenvolvendo habilidades e
competências diversificadas e com exigências distintas, que estimulem a todos participarem
ativamente das práticas, a terem sucessos e se motivarem, possibilitando as crianças e jovens
compreender, transformar, reconstruir e realizar diferentes práticas esportivas.
A Construção Coletiva refere-se ao processo dialógico com a participação ativa de
todos os envolvidos na estruturação do processo de ensino e aprendizagem do esporte,
sendo a experimentação da atividade democrática, ou seja, é o espaço das aulas de esporte
educacional, onde e quando crianças e jovens são convidados a tomar decisões em conjunto,

9

considerando seus interesses, suas necessidades, potencialidades e dificuldades, portanto
assumindo responsabilidades pelos combinados que realizam.
Perceber, reconhecer e valorizar as diferenças entre as pessoas no que se referem à raça,
etnia, religião, gênero, biótipo, níveis de habilidades e desenvolvimento, condição social,
orientação sexual, presença ou não de deficiência, entre outros, relacionam-se ao princípio
da Diversidade. Este que é entendido como oportunidade para aprender com as diferenças,
favorecendo o aprendizado da convivência com o distinto, com o desconhecido e com a
aprendizagem compartilhada, bem como com a variabilidade de objetivos, gestos, pessoas,
regras e materiais. Cabendo ao professor propor práticas pedagógicas distintas para alunos
diferentes em diversos aspectos: cultural, familiar, biótipo, habilidades e outros.
O princípio da Autonomia relaciona-se com a realização de um processo de ensino que
desenvolva o conhecimento, a reflexão, a tomada de decisão, a responsabilidade, as ações
pró-ativas, o estabelecimento de suas próprias atividades, a consciência e a realização
da prática sem mediação. Portanto, a autonomia constitui-se na capacidade dos atores
esportivos, professores, crianças e adolescentes, em analisar, avaliar, decidir, promover,
opinar e organizar a sua participação e de outros nas diversas práticas esportivas, consciente
e criticamente. Assim, torna-se fundamental o professor organizar espaços e tempos para
as crianças e adolescentes poderem discutir, criar, estruturar, realizar, avaliar e refletir sobre
práticas, jogos, festivais, campeonatos e diferentes atividades esportivas.
A Educação Integral trata da compreensão do esporte como possibilidade de aprendizagem
e desenvolvimento do ser humano holisticamente, com estímulos aos domínios cognitivo,
psicomotor e socioafetivo dos alunos. Deste modo, as ações pedagógicas devem abordar
os conteúdos esportivos nas dimensões conceitual, atitudinal e procedimental, estimulando
as crianças e adolescentes a aprender a ser, conviver, saber e fazer no e a partir do esporte.
Ou seja, a sistematização de ações educativas com objetivos de ensino do esporte
educacional deve caminhar em direção às práticas pedagógicas mais abertas, que contemplem
a concepção de aprendizagem construtivista, estimulando a participação ativa na construção
coletiva da aprendizagem, com a resolução de situações problema complexas, que exigem a
cognição, relação interpessoal, motricidade, moral e outras, favorecendo o desenvolvimento
total da criança e, principalmente, da sua autonomia.

Para a consecução de um método de ensino de esporte educacional, que respeite os
princípios e sistematize ações educativas pelo esporte educacional, se faz necessário trabalhar
com objetivos de ensino do esporte alinhados a esses princípios.
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Objetivos de Ensino do Esporte Educacional
1. Ensinar esporte como direito de todos.
É necessário garantir o direito de todo e qualquer cidadão à prática esportiva e à educação de qualidade. Todos têm direito de praticar atividades esportivas no espaço escolar
ou fora dele e, pela importância que a educação física tem na formação do ser humano,
não se pode furtar esse direito das crianças e adolescentes. O direito de aprender sobre a
cultura corporal e, especialmente, do esporte é de todos os cidadãos brasileiros, apropriando-se, ressignificando e usufruindo dessa cultura, reconstruindo-a para si e para os outros.
Também, de reconhecer o direito de garantir espaços e equipamentos de práticas esportivas
na comunidade, os meios e instrumentos de reivindicar e exigir seus direitos junto aos responsáveis e, ao mesmo tempo, a necessidade e dever como cidadão de preservar, cuidar e
melhorar as condições dos espaços públicos para a prática esportiva.
Assim, para que esse objetivo de ensino do esporte seja alcançado é fundamental:
• Incluir todos.
• Adaptar materiais, espaços, gestos, regras e estruturas.
• Valorizar as diferenças entre os educandos.
• Garantir e conscientizar sobre o direito ao esporte.
• Refletir sobre o esporte na vida.
• Estimular o protagonismo.
• Integrar a comunidade aos espaços de prática esportiva.
2. Ensinar bem esporte a todos.
Ensinar todos, sem distinção de gênero, raça, credo, cultura, habilidades, biótipo. Portanto, deve-se favorecer o ensino das habilidades para que se desenvolvam de maneira prazerosa
e divertida, sem vistas ao alto-rendimento, respeitando as individualidades dos praticantes e
formas de expressão e de movimentação. Ensinar bem está relacionado à evolução individual
e coletiva, sempre respeitando as possibilidades de aprendizagem e níveis de evolução, mas
sempre estimulando o desenvolvimento das competências para fazer esporte com alegria e
qualidade.
As crianças e adolescentes, ao participarem ativamente do processo de ensino e apren-
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dizagem do esporte educacional, devem jogar ou praticar bem os esportes vivenciados.
Dessa forma, para atingir esse objetivo é necessário:
• Respeitar as individualidades, portanto é necessário conhecer os alunos.
• Adequar para que todos aprendam.
• Acolher, estimular, falar, mostrar, manipular, corrigir, cobrar, motivar, exigir e avaliar.
• Estimular os vários sentidos do ser humano.
• Seguir metodologia - orientação e intervenção - qualificada.
• Planejar o processo de ensino e aprendizagem.
• Jogar muito e com muitas e diferentes pessoas.
• Conscientizar os alunos sobre a aprendizagem.
• Registrar e avaliar o ensino e aprendizagem.
3. Ensinar esporte para cidadania.
O objetivo primeiro de ensinar esporte é formar cidadãos. Os processos de ensino e aprendizagem devem possibilitar aos educandos compreender as suas práticas, discutir, planejar,
refletir, lidar com as emoções, conscientizar-se, problematizar, conflitar e valorizar conceitos,
atitudes e procedimentos para além do emprego no esporte, transferindo esses saberes para
o convívio coletivo e vida cidadã.
Logo, para almejar obtenção deste objetivo, as práticas pedagógicas devem:
• Abordar as dimensões atitudinais, conceituais e procedimentais do esporte e da cidadania.
• Construir as regras, comportamentos e valores positivos do esporte.
• Refletir a ética do esporte na vida.
• Desenvolver competências para viver melhor.
• Refletir e criticar o esporte nas esferas política, econômica, social e outras.
Cabe aos professores de educação física comprometer-se com o ato de ensinar a aprender, como parte do processo no qual se discuta, pesquise, ensine e se desenvolva para valorizar toda e qualquer forma de expressão corporal, assumindo uma forma, ao mesmo
tempo espontânea e crítica de compreensão do mundo em ação. O movimento expressivo
na escola, por meio do esporte ou qualquer outra manifestação da cultura corporal, precisa
ser estimulado adequadamente para que os alunos desenvolvam suas potencialidades para
a vida. Assim, deve-se ensinar bem esporte a todos, como direito à formação cidadã! Para
tal detalhamos algumas orientações pedagógicas para o ensino do esporte.
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Orientação e Intervenção Qualiﬁcada
O esporte educacional, de acordo com o já descrito, é aquele ensinado e/ou praticado respeitando os princípios da inclusão de todos, da construção coletiva, do respeito à diversidade,
da autonomia e da educação integral. Acreditamos em um esporte no qual todos sejam
bem-vindos, todos joguem juntos, com a possibilidade de construir coletivamente a prática
esportiva em que as diferenças sejam motivo de conectar e vincular, não separar as pessoas.
A ideia é que no esporte possamos nos educar para a liberdade e a autonomia de viver
uma vida plena, uma vida cidadã. Entretanto, a formação do cidadão não é simples, no
esporte e no jogo a educação não acontece espontaneamente ou naturalmente, não basta
jogar para o desenvolvimento acontecer. Para uma educação cidadã, a participação do professor na metodologia de ensino é fundamental.
Caso contrário, imagine o que pode ocorrer com um grupo de crianças jogando “Bobinho”, um jogo de futebol adorado pelas crianças, que mobiliza habilidades como dominar,
controlar e passar a bola com precisão; organizar-se em grupo no espaço e com algumas
regras unificadas; construir boas estratégias de passe para não deixar o “bobinho” pegar a
bola, etc. Agora pense conosco... Este é um bom jogo? Este jogo pode fazer parte de uma
aula de esporte educacional? Como devemos intervir para não atrapalhar o jogo das crianças? Como fazer deste jogo um espaço de boas aprendizagens para a formação cidadã?
As respostas a essas perguntas encontram-se com o professor que sabe desenvolver um
Método de ensino e aprendizagem, o qual possibilita intervir no jogo para facilitar, complexificar, diversificar, motivar, divertir e levar a novos desafios e, consequentemente, novas
aprendizagens.
Defendemos que na pedagogia do esporte educacional o aprender para jogar é tão importante quanto o jogar para aprender. Quando os meninos e as meninas estão jogando “Bobinho”, por exemplo, não o fazem pensando no futuro ou naquilo que “precisam”
aprender. O seu compromisso é com o aqui e o agora, com a diversão, muito provavelmente
porque sabem que se não aprenderem, não conseguirão jogar e, se não conseguirem jogar,
poderão ser excluídos de algo que gostam de participar.
As crianças jamais verbalizarão ou até mesmo pensarão que jogar “Bobinho” é importante para aprenderem sobre convivência, resolução de conflitos, cooperação e autonomia,
essas preocupações são dos professores, que enxergam no jogo recursos para provocar boas
e interessantes aprendizagens. Nesta lógica, o “Bobinho” seria um bom jogo para estimular
algumas capacidades e habilidades nos alunos, como brincarem juntos, em grupo, com regras unificadas e uma boa convivência. Então, neste caso as crianças jogam para aprender,
certo? Os professores precisam partir do princípio da inclusão de todos, na sequência definir
expectativas de aprendizagem (capacidades e habilidades) coerentes com o princípio, aqui
no caso, todas as crianças aprendendo a jogar em grupo e realizando passes do futebol,
portanto selecionamos um bom jogo para favorecer essas aprendizagens. Paramos por aqui?
Não, o desafio agora está em intervir no JOGO para que possamos estimular aprendizagens
cada vez mais complexas e elaboradas.
O IEE aplica um método de intervenção nas atividades pedagógicas para que os critérios
de bons jogos e os princípios do esporte educacional sejam contemplados, respeitados e valorizados, para assim atingir aos objetivos essenciais para educar as crianças e adolescentes.
Esse Método nada mais é que um jeito de ministrar e interferir nos jogos, o qual se concretiza
com a observação dos critérios de bons jogos e a aplicação da ferramenta pedagógica, que
o IEE denominou de Sistema PROTEGE de intervenção qualificada na prática pedagógica.
O Sistema PROTEGE caracteriza-se como um Método que se apoia no conflito e desequilíbrio da criança para gerar novas aprendizagens. PROTEGE é uma sigla, originada do “P”,
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inicial de pessoas; o “R” de recursos; o “O” de organizar regras; o “T” de tempo; o “E” de
espaço; o “G” de gestos e o “E” de estruturar funções (P.R.O.T.E.G.E.).
O PROTEGE concentra e representa as diversas possibilidades de ações dos professores
durante as atividades da aula, que objetivam alterar o percurso, ritmo e ou ações para criar
desequilíbrios ou conflitos aos alunos, que ao superarem esses conquistam novas aprendizagens. São as variáveis que o professor pode alterar para acarretar conflitos e desafios
aos alunos. Assim, os professores diversificam as atividades por meio das variáveis pessoas,
espaço, tempo, recursos, gestos, regras e funções para ensinar e os alunos adaptam-se
para aprender. Assim, quando observamos as crianças acomodadas, comunicando que estão adaptadas e até desmotivadas, é hora de ensinar e provocar o conflito, a chamada contradição, que acontece por meio da diversificação, da provocação e sugestão de desafios
nessas variáveis.
Voltemos ao jogo do “Bobinho”. Crianças em movimento, correndo e passando a bola,
modificando e acordando regras, tentando se organizar no espaço, discutindo sobre os erros
e acertos... Precisamos, inicialmente, observar atenta e criteriosamente as ações, atitudes e
comportamentos das crianças. Algumas dicas são atentar-se para verificar se todos estão
jogando ou se existem crianças que foram excluídas, se os jogadores estão participando ativamente do jogo, se as crianças estão tocando na bola ou se o jogo se concentra somente
em alguns. Também, analisar se as crianças estão vivendo situações e experiências de “sucesso”, se alternam bastante a posição do “bobinho” ou se o jogo está ficando muito previsível.
Procurar perceber se as crianças compreendem a lógica do jogo, criam e praticam estratégias
para jogar com cada vez mais habilidade e eficiência e se conseguem gerenciar o seu jogo,
sem intervenções constantes do professor.
Vamos partir da ideia de que as crianças estão iniciando a prática do “Bobinho” e jogam
ainda de forma bastante individualizada e dependendo muito da ajuda do professor. O que
fazer? Entendemos que existe a necessidade de lançar novos desafios, para gerar e acelerar o
processo de aprendizagem das habilidades necessárias para jogar bem o “bobinho” e outras
competências que são necessárias para a convivência cidadã, como respeito às regras e à
diversidade. Analisando a prática do jogo pelas crianças e no intuito de que todos participem
ativamente e joguem de forma organizada, com alteração de ações das crianças no jogo,
decidimos pela intervenção nas variáveis PESSOAS, ORGANIZAÇÃO DE REGRAS e ESTRUTURAÇÃO DAS FUNÇÕES. Dessa forma, em acordo comum com as crianças (dialogar com os
alunos) podemos decidir intervir na variável “P” de pessoas: organizando rodas de bobinho
com mais ou menos pessoas (começar com rodas de bobinho com poucas pessoas), dois ou
um bobinho dentro das rodas, rodas de bobinho mesclando os mais e os menos habilidosos, todos em uma mesma roda, a cada rodada uma pessoa diferente dentro da roda, rodas
com os jogadores em duplas, de mãos dadas, jogar bobinho em equipes, etc. Já na variável
“O” de organizar regras: definir várias rodas de jogo com regras diferentes (exemplo: cada
roda pode dar um número diferente de toques na bola, uma roda pode parar a bola para
tocar, a outra não,...), todas as rodas com a mesma regra, uma roda única e, a cada rodada,
uma regra diferente, etc. Na variável “E” de estruturar funções: para quem está no meio da
roda, a tarefa é tentar pegar a bola, para quem está na roda a tarefa é passar a bola rápido
ou driblar, evitando a bola ser tocada ou tomada pelos colegas do centro do círculo. Assim,
é fundamental estipular formas para que as crianças vivenciem ambas as funções no jogo,
com mudanças pelo tempo e não apenas quando pega a bola. Determinar que ao “bobinho” pegar a bola, quem entra no centro é o aluno com o próximo número (determinado um
número para cada criança inicialmente). Também, pode-se viver outras funções como árbitro
e técnico das equipes. A ideia, ou melhor, a hipótese é a de que “toda” esta diversificação
ajudaria os meninos e as meninas a jogarem de forma mais autônoma, com uma maior
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consciência da regra como um elemento que permite a convivência e o jogo em “grupo”.
Também seria possível variar os recursos “R” com a inclusão de mais bolas nas rodas de
bobinho, que exigiria mais atenção e ações mais organizadas dos jogadores. A variável gesto
“G” poderia ser diversificada com a possibilidade de dribles ou apenas de passes e também
usar apenas a perna não dominante. A variável tempo “T” poderia ser alterada com passes
mais rápidos ou mais lentos, que poderia ser exigido com a mudança de outro fator, o espaço “E”, em espaços menores de jogo, o “bobinho” fica mais próximo de todos os outros
jogadores e da bola, facilitando a marcação e exigindo passes mais rápidos. Também poderia
definir que um número X de passes fosse realizado em determinado tempo e ao diminuir
o tempo acarretaria na necessidade de mais velocidade nas ações para conseguir atingir o
objetivo. A alteração do espaço “E” estimula os passes mais longos ou mais curtos que são
habilidades diferentes e precisam ser práticas, que solicitam a realização de gestos “G” distintos para alcançar o êxito.
Assim, o que se pretende é criar situações problemas por meio da intervenção qualificada
para alcançar a expectativa de aprendizagem que se tem com as crianças. Por exemplo, se o
objetivo escolhido for realizar passes mais longos, organiza-se a roda em um grande espaço,
caso seja executar o drible possibilita-se que o aluno conduza a bola e tenha poucas pessoas no
grupo de jogo. A pedagogia do esporte demanda sistematização e intencionalidade por parte
de quem ensina, portanto, é fundamental, estabelecer expectativas de aprendizagem, estratégias para alcançá-las e formas de alterar e diversificar as atividades, para que todos aprendam.
Devemos fazer todas estas intervenções em uma mesma aula? Vamos com calma! Este
processo leva algum tempo e não se reduz a um encontro. Além do mais, precisamos também respeitar o “tempo” das crianças e cuidar para não descaracterizar o jogo infantil. O
importante é se apropriar da metodologia e compreender a sua relação com os princípios
do esporte educacional. Por exemplo, quando um professor percebe que o critério da participação ativa mantém relação direta com o princípio da inclusão de todos, ele está integrando teoria e prática, e mais, está estimulando e consolidando as aprendizagens dos alunos.
Também, é fundamental entender que as práticas corporais e os conflitos gerados por elas
e todo o processo de reflexão estimulado pelo professor, com perguntas e respostas, levam
a integrar o fazer ao compreender. Como em uma gostosa brincadeira de pega-pega, professores e alunos são desafiados a resolver conflitos, solucionar desafios e levar aquilo que
se faz na prática para a consciência. É neste eterno vai e vem, em espaços como as rodas de
conversa, que acreditamos estar integrando os conteúdos da “quadra”, onde prevalece o
fazer, com os conteúdos do “quadro”, onde predomina o saber.
Se a nossa missão, como educadores do esporte, é ensinar, precisamos estudar e refletir
sobre a qualidade da nossa prática. O que fizemos neste curto espaço de texto foi dividir
com você, leitor, uma experiência exitosa de “ensino e aprendizagem” que pode servir como
uma referência de estudo e prática nos diferentes contextos de ensino do esporte. Finalizada
a leitura, fica o desafio de voltarmos para a “quadra” com mais motivação para continuarmos investindo na qualidade deste ensino, realizando propostas, intervenções e experiências
motivantes para a aprendizagem dos alunos.
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Rede de Parceiros Multiplicadores
de Esporte Educacional

O

Projeto Rede de Parceiros Multiplicadores de Esporte Educacional é uma iniciativa do
Instituto Esporte e Educação (IEE) em parceria com a PETROBRAS. O IEE planejou e
desenhou um Programa de Transferência de Tecnologia baseado no estabelecimento de parcerias com Instituições Sociais (ONGs e Universidades) e Governo (Prefeituras, Secretarias de
Educação e Esporte) para a disseminação de metodologia de ensino de Esporte Educacional,
ao constatar uma realidade excludente em relação à prática esportiva em todo o território
nacional.
Na maior parte dos municípios do país, a prática do esporte permanece elitizada, supercompetitiva e desqualificada, permitindo a prática a uma minoria. Para garantir os direitos
de acesso universal ao esporte aos cidadãos brasileiros, aumentar o número de praticantes
de esporte e ampliar os impactos sociais, como a educação, saúde, segurança e trabalho
entre outros, o IEE, conjuntamente com a PETROBRAS, organizou a criação do Projeto REDE
DE PARCEIROS MULTIPLICADORES DE ESPORTE EDUCACIONAL, com o objetivo geral de: democratizar a prática do Esporte Educacional por meio da transferência da metodologia do
IEE para as organizações locais que formam gestores e professores de diferentes municípios,
e assim proporcionar o acesso ao esporte educacional às crianças e adolescentes dos municípios, de forma a apoiar a construção de políticas públicas esportivas.
A meta é garantir aos alunos da rede o acesso semanal à prática do esporte e ampliar o
contato com diferentes conteúdos da cultura corporal do movimento. Atualmente, o impacto percebido é a adesão de crianças e jovens ao hábito cotidiano da prática esportiva,
propiciando assim, o seu desenvolvimento integral nas dimensões motora, social, afetiva
e cognitiva.
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Atendimento
A Rede de Parceiros Multiplicadores, alinhada com o sistema de garantia de direitos da
criança e do adolescente, atende 49.898 alunos na faixa etária de 3 a 17 anos, distribuídos
em 1.601 turmas. São 58 municípios envolvidos nos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia,
Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
Além disso, a formação continuada constitui-se como um dos pilares do projeto, tendo
sido realizada a Capacitação e a Formação de 773 educadores (professores e gestores públicos) da Rede de Parceiros Multiplicadores de Esporte Educacional.
Nos últimos cinco anos, foram realizados 1.418 eventos que envolveram 104.017 participantes, entre pais, alunos, empresários locais, professores e gestores, em atividades como
festivais, torneios e circuitos esportivos. Respeitaram-se os princípios de inclusão de todos,
respeito à diversidade, educação integral, construção coletiva e rumo à autonomia nos diferentes jogos e brincadeiras da cultura corporal, característicos de cada localidade, que atenderam alunos, meninos e meninas, pais e membros das comunidades local e escolar.
Outro ponto de destaque é o estímulo às novas parcerias entre os diferentes atores que
participam das atividades realizadas em cada município. A meta é buscar a sustentabilidade
da Rede por meio da mobilização dos gestores e da construção de políticas públicas que
possam ampliar e consolidar as ações existentes.
Na tentativa de auxiliar o processo de consolidação das ações de esporte educacional nos
municípios atingidos, preconiza-se, então, a confecção de um plano de ação da Rede de
Parceiros Multiplicadores de Esporte Educacional. Desta forma, a seguir, traremos algumas
orientações para a sua confecção.
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Selo Multiplicador de
Esporte Educacional

O Instituto Esporte e Educação e a Petrobras, junto com os municípios integrantes da
Rede Multiplicadora, elaboram algumas estratégias com o objetivo de garantir a sustentabilidade da Rede e a consolidação do esporte educacional nas políticas públicas, favorecendo sua democratização e universalização. Nesse sentido, cada município participante
é estimulado a elaborar estratégias que possibilitem o acesso à prática esportiva e o fortalecimento das políticas de acesso ao esporte e também a disseminar os resultados de suas
ações na rede local e nacional de esporte educacional.
Desta forma, o Instituto Esporte e Educação e a Petrobras criaram uma certificação que
almeja o reconhecimento dos professores, escolas e municípios engajados na implantação
de ações, programas e políticas públicas em favor do esporte educacional: o Selo Multiplicador de Esporte Educacional. O selo traz três categorias complementares:
• Município Multiplicador de Esporte Educacional.
• Escola Multiplicadora de Esporte Educacional.
• Professor Multiplicador de Esporte Educacional.
A seguir apresentaremos o regulamento para a obtenção da Certificação.
REGULAMENTO
I – DA INSCRIÇÃO
1.1 Poderão se inscrever os participantes do projeto Rede de Parceiros Multiplicadores
de Esporte Educacional, dos estados de AL, AM, BA, MS, PE, RJ e RS.
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1.2 Para efetivar a inscrição, o município, o professor ou a escola precisa preencher no
http://esporteeducacao.org.br/selomultiplicador, o TERMO DE ADESÃO, indicando
o nome da pessoa responsável pela inscrição.
1.3 O contato com os inscritos será feito, preferencialmente, por meio do endereço
eletrônico (e-mail) fornecido no ato da adesão.
1.4 O Termo de Adesão deve ser preenchido no site do Instituto Esporte e Educação
http://esporteeducacao.org.br/selomultiplicador, até o dia 24 de Setembro de
2017. Não serão aceitas inscrições postadas após esse prazo.
1.5 Após a Adesão os inscritos receberão por email o link e orientações para postagens
das informações e materiais que evidenciam a realização das ações (fotos,
formulários e documentos).
1.6 As evidências das ações deverão ser encaminhadas até o dia 15 de Julho de 2018,
para o link indicado e email. Não serão aceitas as evidências (fotos, formulários e
documentos) após esse prazo.
II – DA AVALIAÇÃO
2.1 As inscrições serão agrupadas por categorias (Município, Escola ou Professor), para
fins de avaliação, os inscritos serão avaliados por meio de indicadores quantitativos
e qualitativos relacionados com as ações desenvolvidas e evidenciadas na categoria
inscrita: Selo Município Multiplicador de Esporte Educacional; Selo Escola
Multiplicadora de Esporte Educacional ou Selo Professor Multiplicador de Esporte
Educacional, explicitado, a seguir, no texto ORIENTADOR para obtenção da
Certificação.
2.2 O município também será avaliado pelas ações desenvolvidas durante toda a
realização do projeto. Por exemplo, as atividades desenvolvidas e comunicadas
pelos professores, políticas públicas implantadas, eventos e ações desenvolvidas no
período de desenvolvimento do projeto.
2.3 A avaliação será realizada pelo IEE a partir das informações recebidas por meio dos
formulários de registro, conforme link e anexos encaminhados via email.
2.3.1 As ações obrigatórias para receber a Certificação do SELO, conforme categoria
inscrita, são:
Selo Município Multiplicador de Esporte Educacional:
1. Formação de um Grupo de Trabalho (GT);
2. Cronograma de Ações de Esporte Educacional;
3. Realização, de no mínimo, um evento anual de esporte educacional em
cada município.
Selo Escola Multiplicadora de Esporte Educacional:
1. Formação de um Grupo de Trabalho (GT);
2. Cronograma de Ações de Esporte Educacional;
3. Realização de um Evento de Esporte Educacional.
Selo Professor Multiplicador de Esporte Educacional:
1. Planejamento, execução e avaliação de Plano de Ensino de Esporte
Educacional;
2. Realização de um Evento de Esporte Educacional.
2.4 Após a avaliação dos registros das ações e resultados, o IEE indicará se o inscrito
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receberá o SELO da categoria, caso não seja certificado, o parecer será encaminhado
ao inscrito em no máximo 20 dias para que o inscrito faça as alterações, ou
encaminhamento de novas evidências e assim continuar sendo avaliado. Após o
recebimento das alterações, e novas evidências, os materiais serão avaliados
novamente e, então, indicado o parecer como Certificado com o SELO ou não
certificado. Após isso não caberá ao inscrito qualquer outra alteração.
III – DA CERTIFICAÇÃO DO SELO MULTIPLICADOR
Ao final da AVALIAÇÃO, os inscritos (MUNICÍPIOS, ESCOLAS E PROFESSORES) receberão um certificado de reconhecimento e serão divulgados os resultados nas redes sociais
e site do IEE reconhecendo que o inscrito utiliza a metodologia do Esporte Educacional em
suas ações e contribuem com a garantia do direito ao Esporte no Brasil.
IV – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos neste regulamento serão avaliados pela equipe de Coordenação do
Selo Multiplicador de Esporte Educacional.
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Selo Município Multiplicador
de Esporte Educacional

O

Município Multiplicador de Esporte Educacional é aquele que promove políticas
públicas para garantir a democratização do acesso ao esporte em uma perspectiva de
formação para o exercício à cidadania.
Nesta perspectiva, o Instituto Esporte e Educação entende como estratégias prioritárias
para a obtenção do Selo Município Multiplicador de Esporte Educacional, três ações: a)
formação de um Grupo de Trabalho (GT); b) organização de um Cronograma Anual de Ações
e c) realização, de no mínimo, um Evento Anual de esporte educacional em cada município.
Entende-se a relevância, também, de outras realizações que favoreçam o esporte
educacional no município como: a) a construção de currículos baseados na metodologia de
esporte educacional; b) a contratação de professores de educação física; c) a abertura de
turmas de esporte educacional; d) a construção e reformas de espaços esportivos para as
aulas; e) a aquisição de materiais; entre tantas outras possibilidades. Porém, compreendemos
que estas três ações podem ser matrizes orientadoras e percussoras das demais ações de
esporte educacional do município.

Etapas para a Certiﬁcação
Dessa forma, descrevem-se as três etapas.
1. Formação de um Grupo de Trabalho (GT) do Município
Deve-se organizar um Grupo de Trabalho (GT) que se dedicará ao tema do Esporte Educacional e Cidadania, composto por representantes, por exemplo, de secretarias de Educação,
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Cultura, Saúde, Assistência Social e Esporte, integrantes de ONGs, entidades e associações
esportivas e comunitárias, clubes de serviços, igrejas, escolas, professores de educação física, bem como de estudantes ou munícipes que sejam entusiastas do esporte e atuantes na
comunidade. A ideia é reunir os atores esportivos da cidade para discutir, desenvolver e gerir
o esporte na cidade.
Os integrantes do GT deverão assumir responsabilidades e deverão engajar-se nas ações e
demandas necessárias para a consolidação do esporte educacional no município.
Após a formação do GT, é importante que:
• Sejam definidas as regras de funcionamento do grupo;
• Garanta-se que todos os integrantes tenham conhecimento pleno sobre a qual tipo de
esporte se refere este grupo: o esporte educacional;
• Seja instituído um cronograma de reuniões;
• Confeccione-se um cronograma anual de ações de esporte educacional;
• Execute e avalie o cronograma de ações de esporte educacional.
É importante lembrar que o plano de ação precisa ser amplamente debatido no município, garantindo a mobilização e a responsabilização de todos para a sua plena execução.
ANEXO 1 - Formação do Grupo de Trabalho do Município - Ata de Reunião para encaminhamento.
ANEXO 2 - Grupo de Trabalho do Município – Lista de Presença para encaminhamento.

2. Cronograma Anual de Ações de Esporte Educacional do Município
O Cronograma Anual de ações de esporte educacional, na verdade, é a organização de uma
agenda completa de atividades a serem desenvolvidas ao longo de um ano. Esta lista deverá
conter informações como: a) as ações a serem realizadas; b) os nomes dos responsáveis pela
execução de cada uma destas ações; c) a data do término das tarefas de organização; d) a data
da ação; e) estrutura e local onde acontecerá e f) os recursos necessários para o seu desenvolvimento (pessoas para ajudar, material necessário, meio de transporte, entre outros).
O Cronograma auxilia o município a organizar e desenvolver o esporte, ao destacar e
prever os desafios a serem enfrentados e as demandas necessárias, dando subsídio para que
tudo ocorra de maneira organizada e dentro dos prazos previstos.
Estas ações podem ser: reuniões de planejamento, seminários de esporte educacional,
campeonatos, festivais, torneios, pedaladas, corridas, eventos esportivos e culturais, entre
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outras. Ou seja, todas as atividades que tenham em sua diretriz a manutenção dos princípios
do esporte educacional, sobretudo, as que levem à inclusão efetiva de todos os participantes.
ANEXO 3 - Cronograma Anual de Ações de Esporte Educacional do Município para encaminhamento.
Dando continuidade ao processo de obtenção do Selo Município Multiplicador de Esporte
Educacional, é necessário que seja executado pelo menos um evento esportivo descrito no
Cronograma Anual de esporte educacional.
A seguir serão apresentadas diretrizes de como organizá-lo
3. Realização de um Evento de Esporte Educacional no Município
A realização de um Evento objetiva estimular a participação de crianças e adolescentes em
atividades de esporte educacional, mobilizando pais e comunidade, integrando os diferentes
escolas/núcleos participantes do projeto, bem como os atores esportivos da cidade.
Desta forma, o Evento prevê um dia ou mais de programação esportiva com modalidades
variadas, em diferentes espaços, incluindo públicos diversos. As atividades podem acontecer
em uma praça, ginásio, escola, parque ou comunidade, ou em todos esses espaços ao mesmo tempo.
Este Evento pode ser um campeonato, um festival, um circuito, um torneio, não importa
o formato. O importante é orientar as ações pelos princípios do esporte educacional.
Desta forma, o evento deve garantir que todos tenham condições de participar das atividades, inclusive dos processos de tomadas de decisões, com o respeito às suas individualidades.

Etapas de um evento
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Um Evento é composto por três etapas: preparação, realização e avaliação. A seguir, apresentaremos mais detalhes de cada uma destas etapas.
Etapa 1 - Preparação (pré-evento)
Nesta etapa deve-se primeiramente, identificar os objetivos e a justificativa do Evento.
Abaixo, listamos as diretrizes norteadoras dos eventos do Instituto Esporte e Educação:
• Envolver meninos e meninas;
• Atender moradores das zonas rurais e urbanas;
• Abranger diferentes faixas etárias;
• Atender crianças e jovens com deficiência;
• Realizar o evento em local público com o envolvimento de mais de uma escola ou
núcleo de esporte educacional;
• Adaptar espaço, materiais e regras em função das habilidades das crianças e jovens e
dos princípios do esporte educacional;
• Priorizar jogos e brincadeiras da cultura local;
• Incluir jovens e adolescentes na organização do evento.
A partir destas diretrizes, identificam-se os objetivos do evento. Apresentamos alguns
exemplos de objetivos de eventos de esporte educacional:
• Integrar os alunos e as escolas da cidade;
• Conhecer modalidades esportivas;
• Resgatar e consolidar a cultura;
• Valorizar a diversidade e a integração entre gêneros;
• Ampliar a cultura esportiva;
• Estimular a prática esportiva e desenvolver hábitos saudáveis;
• Refletir sobre os impactos do esporte na sociedade.
Após a determinação dos objetivos, deve-se selecionar o tipo de evento que se deseja
realizar e o público-alvo, informando a data, o horário, o local e a programação. Com estas
informações, listam-se os recursos materiais e humanos, infraestrutura, aspectos legais e de
segurança necessários para a realização do evento, inclusive para a divulgação e mobilização
da comunidade.
Indica-se a divisão dos responsáveis pelo evento em comissões de trabalho. Abaixo,
recomendamos algumas comissões que podem ser criadas para auxiliar o processo de organização do evento:
1. Organização Geral – equipe que estará ciente de toda a dinâmica do evento, observando se todas as demandas estão sendo cumpridas, determinando ajustes e auxiliando todas
as equipes no cumprimento dos cronogramas.
2. Abertura e Encerramento – equipe que será responsável por realizar o cerimonial de abertura, encerramento e premiação. Sugerimos a inclusão de manifestações culturais artísticas
locais e regionais e a participação da comunidade, dos setores público, privado e social.
3. Mídia e Comunicação – equipe responsável por divulgar a realização do evento para
a comunidade. As ações devem mobilizar o município antes da ação, avisando sobre a sua
realização; durante o evento, trazendo informações para os participantes e após o evento,
divulgando os resultados do mesmo. Podem-se utilizar diferentes veículos de comunicação
e mídias locais, a saber: cartazes, carros ou motos de som, folhetos, folders, veiculação de
matérias em jornais e revistas da cidade, divulgação em rádios e na televisão, bem como em
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mídias sociais digitais.
4. Avaliação – equipe responsável por estruturar o processo de avaliação e registrar as informações de avaliação do evento. A equipe deverá construir os indicadores e instrumentos
de avaliação.
5. Programação – equipe responsável por definir as atividades que serão realizadas no
evento (jogos, brincadeiras, modalidades esportivas, oficinas esportivas e culturais, entre
outras), selecionando e preparando os recursos materiais e humanos necessários para a
sua concretização. É interessante definir as pessoas responsáveis pelas atividades que serão
desenvolvidas.
Sugerimos ainda ao longo desta fase que sejam estabelecidas parcerias com instituições
públicas e privadas para levantar recursos financeiros, humanos, espaços, estruturas e/ou
materiais para o melhor aproveitamento do evento.

Etapa 2 - Realização (durante o evento)

A organização do espaço físico e a seleção dos materiais pedagógicos deverão ocorrer
com pelo menos um dia de antecedência, caso não seja possível, reserve pelo menos duas
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horas antes do início do evento, montando as atividades conforme o planejado e respeitando as comissões de trabalho previamente definidas.
Devem-se recepcionar as crianças e jovens, organizando-os em grupos para participar das
atividades do evento. É importante recepcionar os participantes com entusiasmo orientando
a todos sobre o funcionamento do evento.
Realização do evento: abertura, atividades programadas e encerramento. Deve-se organizar antecipadamente equipes responsáveis para cada uma das ações e, caso necessário,
realizar ajustes nas funções, respeitando as demandas, mas sempre em harmonia com as
finalidades do evento.
Ao final é importante garantir a organização e a limpeza do espaço. Além disso, em uma
breve reunião com as pessoas envolvidas na realização, colha algumas considerações sobre o
evento, agradecendo a participação de todos e encaminhando alguns registros para a avaliação e posteriormente à comissão de comunicação. Também, deve-se realizar a avaliação
do evento, com a comissão responsável recolhendo informações para subsidiar a elaboração
dos resultados, que será detalhada no próximo item.

Etapa 3 - Avaliação (pós-evento)
A avaliação é uma etapa tão importante quanto às demais e não deve ser negligenciada.
É o momento em que se identifica se as ações foram realizadas de maneira eficaz e os objetivos foram atingidos.
Neste momento, é importante que a comissão de avaliação apresente os indicadores e
instrumentos utilizados, realize o processo de avaliação e registre os resultados. Abaixo são
citados alguns indicadores como exemplos.
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Com as informações, deve-se construir os resultados e fazer um relatório de avaliação
sobre o evento, contendo detalhes das atividades, público atendido, dificuldades, aspectos
facilitadores e ajustes necessários, ilustrando com fotos e depoimentos. Processo reflexivo
que leva ao desenvolvimento dos responsáveis e aprendizados para as próximas ações.

Este relatório, além de subsidiar as próximas ações também pode servir para fazer a divulgação dos resultados para os alunos, para a comunidade, parceiros, financiadores e para os
demais interessados.
ANEXO 4 – Evento de Esporte Educacional do Município – Relatório do Evento para encaminhamento.

SELO

Após a realização das três ações (Criação do GT; Elaboração
do Cronograma anual e Execução do Evento de Esporte Educacional), o
município deverá preencher os anexos e submetê-lo ao Instituto
Esporte e Educação que irá avaliar o cumprimento das etapas para a
emissão e certificação do município com o Selo Município Multiplica
dor de Esporte Educacional.

A escola e o professor, além de tomarem parte do processo de obtenção do Selo para o
Município, compondo o GT e participando da execução das ações definidas no cronograma
anual têm, também, a possibilidade de receber o Selo de Escola Multiplicadora do Esporte
Educacional. A seguir descreveremos este processo.
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Selo Escola Multiplicadora
de Esporte Educacional

Foi idealizado para reconhecer a escola que utiliza a metodologia do esporte educacional
e da escola ativa em suas atividades. A Escola Multiplicadora de Esporte Educacional é aquela que promove ações que favoreçam o acesso e democratização do esporte para as crianças
e jovens em uma perspectiva de formação para o exercício à cidadania.
As estratégias prioritárias para a obtenção do Selo Escola Multiplicadora concentram-se
em três ações obrigatórias:
1. Formação de um Grupo de Trabalho (GT), para planejamento, implantação e avaliação
de ações de esporte educacional na escola e comunidade.
2. Cronograma de Ações de Esporte Educacional, no sentido de planejar as atividades e
definir os responsáveis
pelas ações de esporte na escola.
3. Realização de um Evento de Esporte Educacional na escola ou na comunidade, que
promova a ampliação da prática esportiva para seus alunos e comunidade.
Entende-se ser fundamental para as realizações que favoreçam o esporte educacional na
escola:
1. OPORTUNIZAR práticas corporais diversificadas nas aulas de Educação Física e em outros momentos do período escolar (outras aulas, períodos de recesso, contra turno). Por exemplo, organizar grupos de prática esportiva, dança e ou ginástica na escola, abertos para
os estudantes, pais e professores. Também, organizar o currículo da educação física escolar
com diversidade das manifestações da cultura corporal de movimento, contemplando as
mais variadas práticas corporais, como danças regionais, folclóricas e de rua, jogos da cultura e outros, esportes tradicionais e alternativos, diferentes modalidades de ginásticas e lutas.
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2. CONSIDERAR a comunidade nas ações / eventos de esporte educacional; organizar atividades e eventos em parceria com a APM, Associação de bairro, ONGs locais e outros, que
fortaleçam a comunidade e ampliem as possibilidades de prática esportiva na comunidade.
3. ELABORAR um projeto interdisciplinar de promoção de práticas corporais. Para motivar
e aglutinar mais envolvidos na ampliação da prática esportiva é necessário dispor de tempo
e espaço para a organização de projetos e ações que envolvam os professores interessados
das diferentes disciplinas, tornar o projeto da comunidade escolar e não ações individualizadas ou restritas à educação física. O problema do sedentarismo e suas consequências são
responsabilidades da sociedade e comunidade em geral e não apenas de uma disciplina.
4. ORGANIZAR os espaços e rotinas didáticas no período escolar de maneira a reduzir o
tempo sedentário. Pode-se pensar em práticas corporais quando as crianças e adolescentes
aguardam o início das aulas, nos intervalos e após as aulas. Por exemplo, estimular a movimentação dos alunos durante as aulas, com uma chamada da presença em aula com movimentos corporais.

Etapas para a Certiﬁcação
A partir dessas considerações, descrevem-se as três ações a serem desenvolvidas.

1. Formação de um Grupo de Trabalho (GT) na Escola
Deve-se organizar um Grupo de Trabalho (GT) que se dedicará ao tema do Esporte Educacional e Cidadania, composto por representantes, por exemplo, de professores das diferentes disciplinas, especialmente da educação física, coordenadores pedagógicos, direção,
funcionários, pais de alunos, bem como de estudantes entusiastas do esporte e atuantes na
escola e na comunidade. A ideia é reunir as pessoas praticantes e interessadas em esporte
da escola para discutir, desenvolver e gerir o esporte na escola e no entorno da comunidade.
Os integrantes do GT deverão assumir responsabilidades e deverão engajar-se nas ações e
demandas necessárias para a consolidação do esporte educacional na escola.
Após a formação do GT, é importante que:
• Sejam definidas as regras de funcionamento do grupo;
• Garanta-se que todos os integrantes tenham conhecimento pleno sobre a qual tipo de
esporte se refere este grupo: o esporte educacional;
• Seja instituído um cronograma de reuniões;
• Confeccione-se um cronograma anual de ações de esporte educacional;
• Execute e avalie o cronograma de ações de esporte educacional.
É importante lembrar que o plano de ação precisa ser amplamente debatido na escola,
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garantindo a mobilização e a responsabilização de todos para a sua plena execução.
ANEXO 5 - Formação do Grupo de Trabalho da Escola - Ata de Reunião para encaminhamento
ANEXO 6 - Grupo de Trabalho da Escola – Lista de Presença para encaminhamento
2. Cronograma Anual de Ações de Esporte Educacional na Escola
O Cronograma Anual de Ações de Esporte Educacional, na verdade, é a organização de
uma agenda completa de atividades a serem desenvolvidas ao longo de um ano na escola. O
Cronograma deverá conter informações como: a) as ações a serem realizadas; b) os nomes
dos responsáveis pela execução de cada uma destas ações; c) a data do término das tarefas
de organização; d) a data da ação; estrutura e local onde acontecerá e e) os recursos necessários para o seu desenvolvimento (pessoas para ajudar, material necessário, meio de transporte, entre outros). As ações planejadas devem a) considerar os aspectos de oportunizar
práticas corporais diversificadas; b) considerar a comunidade nas ações / eventos de esporte
educacional; c) elaborar um projeto interdisciplinar de promoção de práticas corporais e d)
organizar os espaços e rotinas didáticas no período escolar de maneira a reduzir o tempo
sedentário.
O Cronograma auxilia a escola a organizar e desenvolver o esporte, ao destacar e prever
os desafios a serem enfrentados e as demandas necessárias, dando subsídio para que tudo
ocorra de maneira organizada e dentro dos prazos previstos.
Estas ações podem ser: reuniões de planejamento, seminários ou palestras sobre saúde,
qualidade de vida ou esporte educacional, campeonatos, aulas de ginástica, caminhadas,
festivais, torneios, pedaladas, corridas, eventos esportivos e culturais, entre outras. Ou seja,
todas as atividades que tenham em sua diretriz a manutenção dos princípios do esporte
educacional, sobretudo, as que levem à inclusão efetiva de todos os participantes.
ANEXO 7 - Cronograma Anual de Ações de Esporte Educacional da Escola para encaminhamento.
Dando continuidade ao processo de obtenção do Selo Escola Multiplicadora de Esporte
Educacional é necessário que seja executado pelo menos um Evento Esportivo descrito no
Cronograma Anual de Esporte Educacional.
A seguir serão apresentadas diretrizes de como organizá-lo.
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3. Realização de um Evento de Esporte Educacional na Escola
A realização de um Evento objetiva estimular a participação de crianças e adolescentes
em atividades de esporte educacional, mobilizando pais e comunidade, integrando os diferentes professores, funcionários, pais e alunos participantes do projeto, bem como os atores
esportivos da escola.
Desta forma, o Evento prevê um dia ou mais de programação esportiva com modalidades
variadas, em diferentes espaços, incluindo públicos diversos. As atividades podem acontecer
em todos os espaços da escola, simultaneamente ou não, como: quadra, ginásio, salas de
aula, pátio e outros espaços.
Este Evento pode ser um campeonato, festival, circuito, torneio, apresentação de dança
ou ginástica, não importa o formato. O importante é orientar as ações pelos princípios do
esporte educacional.
O Evento deverá ser organizado conforme as orientações apresentadas no item 3, do
“Selo Município Multiplicador de Esporte Educacional”, com todas as etapas: preparação,
realização e avaliação. A diferença entre estes eventos é a abrangência, o município obrigatoriamente deve envolver mais de uma escola, já a escola pode realizar o evento com os seus
alunos, pais e comunidade na escola ou áreas próximas.
ANEXO 8 – Evento de Esporte Educacional da Escola – Relatório do Evento para encaminhamento

SELO

Após a realização das três ações (Criação do GT; Elaboração do
Cronograma anual e Execução do Evento de Esporte Educacional), o
município deverá preencher os anexos e submetê-lo ao Instituto Esporte
e Educação que irá avaliar o cumprimento das etapas para a emissão e
certificação da Escola com o Selo Escola Multiplicadora de Esporte
Educacional.

O professor, além de participar do processo de obtenção do Selo para a Escola e Município, compondo o GT e participando da execução das ações e eventos em sua escola e município, também pode participar individualmente do processo de certificação e receber o Selo
de Professor Multiplicador do Esporte Educacional. A seguir descreveremos este processo.
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Selo Professor Multiplicador
de Esporte Educacional

Foi idealizado para reconhecer aquele professor que utiliza a metodologia do esporte educacional em suas aulas, respeitando todos os princípios e adotando estratégias para ensinar
bem o esporte a todos, como direito à formação cidadã. Ou seja, o Professor Multiplicador
de Esporte Educacional é aquele que, entre outras ações:
• Identifica o conhecimento prévio dos alunos realizando um diagnóstico sobre o que os
alunos sabem e sobre o que se pretende ensinar, para então construir os novos saberes junto
com os meninos e meninas, a partir do que já conhecem.
• Promove ações nas dimensões conceitual, procedimental e atitudinal do conteúdo,
estimulando o aprender a saber, aprender a fazer e aprender a ser e conviver.
• Favorece a participação ativa de todos com práticas dinâmicas e com diversos níveis de
desafio, que possibilitam muita experimentação a todos, otimizando ao máximo o tempo
da prática.
• Gera interação por meio de estratégias em que os alunos e alunas conversem, discutam
e reflitam para proporcionar as relações interpessoais e, consequentemente, as aprendizagens no campo atitudinal, com os conflitos no campo da convivência e do eu.
• Promove ajuda ajustada, pois por mais que a construção do saber seja coletiva, as orientações, os desafios e os desequilíbrios devem ser individuais, respeitando assim as diferenças
dos educandos.
• Provoca conflito para favorecer novas aprendizagens, apresentando desafios, situações
que os alunos não sabem solucionar, realizar ou não conseguem comportar-se, para construírem respostas a essas situações com a parceria e ajuda dos colegas e do professor.
• Possibilita o sucesso, uma vez que, ao mesmo tempo em que as práticas provocam conflitos e desafios, gerando aprendizagens, precisam e devem possibilitar que os educandos

32

consigam superar os desafios propostos. Deste modo, as atividades desequilibram, não são
fáceis, mas não são impossíveis de serem compreendidas e realizadas.
• Valoriza a experimentação por meio de práticas pedagógicas que propiciam muitas e
diversas formas de realização, sem expor as dificuldades dos alunos, mas possibilitando que
errem e aprendam com o erro, praticando, experimentando, tentando, executando os movimentos, as jogadas, os planos, regras, torneios, campeonatos, etc.
• Ensino gradual partindo do que os alunos trazem de conhecimento e das práticas da
sua cultura corporal, evoluindo para aquilo que os alunos não conhecem (novo conhecimento). As atividades propostas seguem um continuum com gradualidade e aumento da
complexidade.
• Estimula a criatividade por meio de estratégias de ensino que permitam aos alunos criar
soluções a problemas, planejar estratégias, elaborar alternativas, formular e organizar regras,
atividades, festivais e campeonatos.
• Propicia o gerenciamento pelos alunos estimulando o protagonismo dos educandos,
por meio de situações em que o aluno vai assumindo responsabilidade nas aulas, como coordenar os materiais, arbitragem, elaboração de regulamentos, gestão de torneios e outros.
• Promove resolução de problemas por meio de práticas pedagógicas em que os alunos
produzam movimentos, conhecimentos e atividades individual ou coletivamente.
• Estimula a reflexão e crítica por meio de discussões, leituras, debates, análises e críticas
coletivas e individuais sobre o esporte em âmbito alargado, contemplando aspectos políticos, econômicos, sociais, educacionais, de saúde e segurança.
• Avalia a aprendizagem dos alunos periodicamente, estipulando indicadores e elaborando instrumentos de avaliação para coletar e controlar o desenvolvimento dos alunos e
alunas, bem como do processo de ensino.

Etapas para a Certiﬁcação
Com base nestas características, indicamos duas etapas para a obtenção do Selo Professor
Multiplicador de Esporte Educacional: a) planejamento, execução e avaliação de um Plano de
Ensino de Esporte Educacional, e b) realização de um Evento de Esporte Educacional.
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1. Planejamento, execução e avaliação de Plano de Ensino de Esporte Educacional
O Plano de Ensino é um instrumento de gestão pedagógica capaz de prever, sistematizar e
organizar as ações educativas, definindo os objetivos educacionais e as melhores estratégias
para atingi-los, de acordo com o currículo do município e a realidade de cada escola. Este
instrumento deve ser refletido e regulado constantemente, mostrando-se flexível, adaptando-se aos objetivos de aprendizagem sempre que necessário.
Existem inúmeras formas de realizar o registro do Plano de Ensino, porém identificamos
alguns elementos essenciais para a sua composição:
1) Local – escola/núcleo em que será desenvolvida a unidade.
2) Período/duração – número de aulas previstas; tempo de desenvolvimento do plano.
3) Professor Responsável – nome do(s) docente(s) envolvido(s) no processo.
4) Objetivos - parte integrante do currículo que determina o que deve ser alcançado a médio e a longo prazo. Equivale a uma capacidade ampla que pode ser de natureza cognitiva,
física, afetiva, ética, estética, de inserção social ou de relacionamento interpessoal. Por exemplo: ampliar o universo cultural e esportivo; desenvolver habilidades psicomotoras, cognitivas
e socioafetivas por meio das modalidades esportivas, entre outros.
5) Tema – assuntos ou tópicos amplos, relacionados aos objetivos propostos, dos quais
podem surgir inúmeros conteúdos para atingi-los. Exemplo: Esportes de Rebatida; Ginásticas; Lutas; entre tantos outros.
6) Expectativas de aprendizagem – O que o aluno deve aprender em um curto prazo (o
tempo definido no planejamento) sobre o tema abordado considerando as necessidades,
respeitando e valorizando os interesses, a cultura e o estágio de desenvolvimento dos alunos.
Devem ser pensadas nas dimensões atitudinais, procedimentais e conceituais do conteúdo.
Assim, por exemplo, em um plano de ensino em que o tema escolhido seja “Esportes de
Rebatida”, poderíamos ter como expectativa de aprendizagem: a) conhecer diferentes esportes de rebatida (conceitual); b) executar a ação de rebatida de diferentes formas e com
diferentes tipos de implementos (procedimental) e c) respeitar as diferentes formas de jogar
de cada um, seus potenciais e suas limitações compartilhando suas estratégias de rebater
com o outro (atitudinal).
7) Estratégias – são as atividades/ações, ou seja, a forma como será realizada a prática
pedagógica para se atingir as expectativas propostas. Por exemplo, no plano em questão, a)
pode-se realizar um levantamento com os alunos sobre quais esportes de rebatida conhecem; b) pode-se realizar jogos diferentes em que a habilidade rebater seja privilegiada; c)
pesquisas, rodas de conversa, filmes, entre outros.
8) Resultado – relato das expectativas de aprendizagem alcançadas com as aulas, ou seja,
descrição das análises e das conclusões identificadas com as avaliações para cada uma das
expectativas apresentadas, por meio da comparação do estágio inicial (identificado no início
do Plano de Ensino – avaliação inicial) com o estágio final (identificado ao final do Plano de
Ensino – avaliação final). As avaliações precisam ser realizadas a partir da elaboração de indicadores e formulação de instrumentos de avaliação.

34

Após a organização e o registro destes itens (sem os resultados), ou seja, com o Plano de
Ensino pronto, o professor deverá aplicá-lo com alunos de uma turma, realizando ajustes
quando necessário e atentando-se para a avaliação (com apontamentos tanto do início,
como ao longo e final do processo educativo), bem como registrar as ações com fotos. Após
o encerramento e o fechamento do Plano de Ensino, o professor deverá enviar os seu processo e resultados, conforme o modelo apresentado no Anexo 9.
ANEXO 9 - Plano de Ensino de Esporte Educacional do Professor para encaminhamento.
Além do Plano de Ensino, para a obtenção do Selo Professor Multiplicador de Esporte
Educacional, o professor deverá realizar também um evento em sua escola/núcleo de atuação.

2. Realização de um Evento de Esporte Educacional pelo Professor
O Evento deverá ser organizado conforme as orientações apresentadas no item 3, do
“Selo Município Multiplicador de Esporte Educacional”, com todas as etapas: preparação,
realização e avaliação. A diferença entre estes eventos é a abrangência, o município obrigatoriamente deve envolver mais de uma escola, já o professor pode realizar o Evento com os
seus alunos na escola/núcleo em que atua.
Após a realização do Evento, para obtenção do Selo Professor Multiplicador de Esporte
Educacional, deve-se enviar o relatório conforme o anexo 10.
ANEXO 10 - Evento de Esporte Educacional do Professor – Relatório do Evento para encaminhamento
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SELO
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Após a realização das duas ações (Plano de Ensino e Execução do Evento
de Esporte Educacional pelo Professor), o professor deverá preencher
os anexos e submetê-los ao Instituto Esporte e Educação que irá avaliar
o cumprimento das etapas para a emissão e certificação com o Selo
Professor Multiplicador de Esporte Educacional.

Considerações Finais
Esperamos que este documento seja utilizado de fato como um manual orientador das
ações em seu município, escola e aula e que o Selo Multiplicador de Esporte Educacional
seja mais um agente motivador capaz de mobilizá-los a articular, fomentar, ampliar e consolidar permanentemente as ações, programas e políticas públicas de esporte educacional.
Desejamos ainda que, você leitor, se identifique como ator fundamental para a disseminação e democratização do acesso às práticas esportivas de qualidade em seu município
lembrando-se sempre do nosso lema ensinar bem esporte a todos, como direito à formação
cidadã!
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Anexos
Selo Município Multiplicador de Esporte Educacional
ANEXO 1 - Formação do Grupo de Trabalho do Município – Ata de Reunião
Município:_____________________________________________________
Gestor responsável:
Telefone (

)

UF:______________

________________________________________________________________

_________________________ E-mail: _____________________________________

Lista de Presença
Nome

Função (gestor, professor,
formador, diretor, coordenador)

RG
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Pauta / Conteúdos discutidos e encaminhamentos:
Assunto

42

Encaminhamento

Responsáveis

Prazo

Registro de Fotos: Fotos ilustrativas com legendas (fotos da lista de presença assinadas,
fotos com os integrantes da reunião)
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Selo Município Multiplicador de Esporte Educacional
ANEXO 2 - Grupo de Trabalho do Município – Lista de Presença na Reunião
Reunião Nº:
Data: ____________/____________/_____________
Município:
Local Reunião:
Gestor Responsável:
E-mail:

Telefone:

Nome

Função (gestor,
professor, formador,
diretor, coordenador)

RG

Assinatura
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Selo Município Multiplicador de Esporte Educacional
ANEXO 3 - Cronograma Anual de Ações de Esporte Educacional do Município
Município:_____________________________________________________
Gestor responsável:
Telefone (

)

UF:______________

________________________________________________________________

_________________________ E-mail: _____________________________________

Cronograma Anual de Ações de Esporte Educacional
Data

Ação/ Atividade/ Evento

Responsáveis
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Selo Município Multiplicador de Esporte Educacional
ANEXO 4 – Evento de Esporte Educacional do Município – Relatório do Evento
Município:_____________________________________________________
Gestor responsável:
Telefone (

)

UF:______________

________________________________________________________________

_________________________ E-mail: _____________________________________

Evento / Nome:
Data:

Horário:

Local:
Público Alvo (Faixa Etária):
Escolas Envolvidas:

Objetivos do Evento (para quê):

Número de crianças e adolescentes atendidos:
Número de pais, professores, comunidade:
Descrição do Evento (o quê e como foi feito):
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Horário

Cronograma de Atividades/ Programação

Parcerias Estabelecidas:

INDICADORES/ AVALIAÇÃO: coloque um X
Envolveu meninos e meninas
Atendeu moradores das diferentes “regiões” da comunidade
Abrangeu diferentes faixas etárias
Propiciou a participação de crianças e adolescentes com deficiência.
Evento realizado com mais de uma escola em local público
Adaptou espaço, materiais e regras em função das habilidades das
crianças e jovens e dos princípios do esporte educacional
Realizou jogos e brincadeiras da cultura local
Crianças e jovens participaram da organização do evento

Descreva os resultados atingidos, conforme os objetivos propostos:
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Sim

Não

Registro de Fotos: Fotos ilustrativas com legendas (demonstrando as atividades realizadas,
comprovando os indicadores de avaliação)
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Registro de Depoimentos: (fotos, nomes e depoimentos)
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Selo Escola Multiplicadora de Esporte Educacional
ANEXO 5 – Formação do Grupo de Trabalho da Escola – Ata de Reunião
Município:_____________________________________________________
Escola:

UF:______________

__________________________________________________________________________

Gestor responsável da Escola:
Telefone (

)

_________________________________________________________

_________________________ E-mail: _____________________________________

Lista de Presença:
Nome

Função (pai, professor, aluno, diretor
escola, coordenador pedagógico)

RG
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Pauta / Conteúdos discutidos e encaminhamentos:
Assunto
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Encaminhamento

Responsáveis

Prazo

Registro de Fotos: Fotos ilustrativas com legendas (fotos da lista de presença assinadas,
fotos com os integrantes da reunião)
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Selo Escola Multiplicadora de Esporte Educacional
ANEXO 6 - Grupo de Trabalho da Escola – Lista de Presença na Reunião
Reunião Nº:
Data: ____________/____________/_____________
Município:
Local Reunião:
Gestor Responsável da Escola:
E-mail:

Telefone:

Nome

Função (pai, professor,
aluno, diretor escola,
coord. pedagógico)

RG

Assinatura
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Selo Escola Multiplicadora de Esporte Educacional
ANEXO 7 - Cronograma Anual de Ações de Esporte Educacional da Escola
Município:_____________________________________________________
Escola:

UF:______________

__________________________________________________________________________

Gestor responsável da Escola:__________________________________________________________
Telefone (

)

_________________________ E-mail: _____________________________________

Cronograma Anual de Ações de Esporte Educacional
Data

Ação/ Atividade/ Evento

Responsáveis
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Selo Escola Multiplicadora de Esporte Educacional
ANEXO 8 – Evento de Esporte Educacional da Escola – Relatório do Evento
Município:_____________________________________________________
Escola:

UF:______________

__________________________________________________________________________

Gestor responsável da Escola:__________________________________________________________
Telefone (

)

_________________________ E-mail: _____________________________________

Evento / Nome:
Data:

Horário:

Local:
Público Alvo (Faixa Etária):
Turmas Envolvidas:

Objetivos do Evento (para quê):

Número de crianças e adolescentes atendidos:
Número de pais, professores, comunidade:
Descrição do Evento (o quê e como foi feito):
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Horário

Cronograma de Atividades/ Programação

Parcerias Estabelecidas:

INDICADORES/ AVALIAÇÃO: coloque um X
Envolveu meninos e meninas
Abrangeu diferentes faixas etárias
Propiciou a participação de crianças e adolescentes com deficiência.
Evento realizado com alunos de várias anos/turmas da escola
Envolveu pais e comunidade local
Adaptou espaço, materiais e regras em função das habilidades das
crianças e jovens e dos princípios do esporte educacional
Realizou jogos e brincadeiras da cultura local
Crianças e jovens participaram da organização do evento

Descreva os resultados atingidos, conforme os objetivos propostos:
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Sim

Não

Registro de Fotos: Fotos ilustrativas com legendas (demonstrando as atividades realizadas,
comprovando os indicadores de avaliação)
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Registro de Depoimentos: (fotos, nomes e depoimentos)
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Selo Professor Multiplicador de Esporte Educacional
ANEXO 9 - Plano de Ensino de Esporte Educacional do Professor
Município:_____________________________________________________
Nome Professor:

UF:______________

___________________________________________________________________

Escola/ Espaço das aulas:______________________________________________________________
Telefone (

)

_________________________ E-mail: _____________________________________

1. Local

2. Período/duração (data): dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa

3. Professor(es) responsável(s)

4. Objetivos

5. Tema

6. Expectativas de aprendizagem

7. Estratégias

8. Resultados

Número de alunos atendidos

Público Alvo (faixa etária/ turmas envolvidas)
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Registro de Fotos: Fotos ilustrativas com legendas (demonstrando as atividades realizadas,
comprovando os indicadores de avaliação)

Registro de Depoimentos: (fotos, nomes e depoimentos)
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Selo Professor Multiplicador de Esporte Educacional
ANEXO 10 – Evento de Esporte Educacional do Professor – Relatório do Evento
Município:_____________________________________________________
Nome do Professor:

UF:______________

________________________________________________________________

Escola/ Espaço das aulas: _____________________________________________________________
Telefone (

)

_________________________ E-mail: _____________________________________

Evento / Nome:
Data:

Horário:

Local:
Público Alvo (Faixa Etária):
Turmas Envolvidas:

Objetivos do Evento (para quê):

Número de crianças e adolescentes atendidos:
Número de pais, professores, comunidade:
Descrição do Evento (o quê e como foi feito):
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Horário

Cronograma de Atividades/ Programação

Parcerias Estabelecidas:

INDICADORES/ AVALIAÇÃO: coloque um X
Envolveu meninos e meninas
Abrangeu diferentes faixas etárias
Propiciou a participação de crianças e adolescentes com deficiência.
Evento realizado com alunos de várias anos/turmas da escola
Envolveu pais e comunidade local
Adaptou espaço, materiais e regras em função das habilidades das
crianças e jovens e dos princípios do esporte educacional
Realizou jogos e brincadeiras da cultura local
Crianças e jovens participaram da organização do evento

Descreva os resultados atingidos, conforme os objetivos propostos:
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Sim

Não

Registro de Fotos: Fotos ilustrativas com legendas (demonstrando as atividades realizadas,
comprovando os indicadores de avaliação)

Registro de Depoimentos: (fotos, nomes e depoimentos)
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