Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude
Departamento de Incentivo ao Esporte e Promoção Social
Coordenação Eixo Esporte e Lazer
Programa Comunidade Escola

Projeto Esporte + Escola = 10
Orientações:
Programação semanal Atividades Eixo Esporte e Lazer
 Programação única, semanal em todas as escolas.
 Deverá ser realizada pelo professor ou estagiário de Educação Física que atuará no
eixo esporte e lazer na escola no final de semana.
 Os Coordenadores das escolas deverão repassar antecipadamente a programação para
o profissional que atuará no eixo esporte e lazer de sua escola.
 Havendo alterações, o substituto que estiver atuando no eixo esporte e lazer deverá
desenvolver a atividade de acordo com a programação previamente divulgada.
 Deverá acontecer no sábado , domingo ou ambos a critério da escola.
 Horário da atividade será definido pela escola.
 O tempo da atividade proposta pela coordenação do eixo será de no mínimo uma hora.
 Incluir semanalmente na divulgação de ações da escola no site do programa com o
horário. E no relatório da escola no sistema de gestão do programa.
 As demais ações realizadas no Eixo Esporte e Lazer pela escola, por professores,
acadêmicos de educação física e voluntários deverão ser mantidas. A proposta deste
manual deverá se somar as já ofertadas, de acordo com as especificidades de cada
escola e regional.

Departamento de Incentivo ao Esporte e Promoção Social
E-mail: incentivoaoesporte@smelj.curitiba.pr.gov.br - Informações: 3350-3758
Diretor: Carlos Eduardo Pijak Jr
Coordenação Geral Eixo Esporte e Lazer: Cleonice de Fátima Minaif Gonçalves
Marcelo Vinicius dos Santos
Supervisores Regionais:
NRELJ-BQ: Juliano Passoni
NRELJ-SF: Rafael Dias de Melo
NRELJ-PR: Juliana Silva Pereira
NRELJ-BV: Wilma T. da Cruz Farias; Marcio Cheva
NRELJ-CIC: Fábio Luis R.de Lima; Henrique M. da Silva
NRELJ-BN: Rodolfo Abrantes; Higor Daniel Matos da Silva
NRELJ-CJ: Janaína Prati Barros; Patricia Chevalier
NRELJ-PN: Walkiria C. Miranda dos Santos; Gustavo Silva
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Projeto Esporte + Escola = 10
Objetivo: Democratização, diversificação e ampliação da oferta de atividades de esporte, lazer
e atividade física nas comunidades participantes do Programa Comunidade Escola da Cidade
de Curitiba.
Ações:
• Capacitação Técnica pedagógica a todos os profissionais que atuam no eixo.
• Elaboração mensal do Manual de Atividades do Eixo Esporte e Lazer, disponibilizado
através do site do Programa: http://www.comunidadeescola.org.br/
• Participação nos grandes Eventos Esportivos promovidos pelo Eixo Esporte Lazer.
• Banners de divulgação do projeto em todas as escolas participantes.
A proposta do Projeto Esporte + Escola = 10 é a de se somar as ações já ofertadas no eixo
esporte e lazer , de acordo com as especificidades de cada escola e regional.

A Temática do Projeto Esporte + Escola = 10 nos meses de JUNHO A SETEMBRO de 2012
será VALORES OLÍMPICOS NO ESPORTE, NA COMUNIDADE E NA VIDA realizado
em parceria entre a SMELJ, SME e o Comunidade Escola.
Teremos a inclusão de temas relativos ao Olimpismo e seus valores. Através do esporte
desenvolveremos além das habilidades físicas e motoras a Educação Olímpica, como uma
alternativa de política pública de esporte e lazer no que tange a inclusão social, objetivando
um desenvolvimento humano e social mais justo, igual e fraterno pelo esporte, como também
uma cultura de paz e não violência nas escolas integrantes do Programa Comunidade Escola
da Cidade de Curitiba.
Cronograma:
16 e 19/05 - Capacitação Técnica Pedágogica.
01 a 29/06 - Concurso Mascote Olímpico do Comunidade Escola.
Regulamento e divulgação disponibilizado nos sites: http://www.comunidadeescola.org.br/
http://www.cidadedoconhecimento.org.br/
03/08 –Divulgação do resultado Concurso Mascote Olímpico.
01/06 a 30/09/2012 - Banners Olímpicos Educativos (dois kits por regionais).
Itinerantes, ficarão no mínimo uma semana em cada escola.
Junho / Julho /Agosto / Setembro - Manual de Atividades Eixo Esporte e Lazer, proposta de
atividades esportivas oportunizando o conhecimento e a prática de alguns esportes que fazem
parte da história das olimpíadas e a educação olímpica através de seus valores.
As atividades do Manual darão direcionamentos para a realização de eventos alusivos ao tema
nas escolas e participação no Festival Olímpico do Comunidade Escola realizado pela SMELJ.
Agosto/2012 – Festival Olímpico do Comunidade Escola.
Setembro/2012 – Mês do Paradesporto na Comunidade.

Programação: 02/06/2012 e 03/06/2012

1. Salto Rã

Descrição: Saltos com os dois pés para frente, a partir da posição de agachamento.
Execução: A partir de uma linha de largada, os participantes realizam um salto rã(agachado),
um após outro (salto rã: salto com os dois pés juntos e joelhos flexionados). O primeiro
participante da equipe permanece com as pontas dos dedos na linha de largada. Ele/ela então
se agacha e salta para frente o mais longe possível aterrissando com os dois pés. O professor
marca o ponto de queda mais próximo da linha de largada, sendo marcada a parte do corpo
que fica mais perto da linha de largada. O ponto de queda, por sua vez, torna-se a linha de
largada do segundo saltador da equipe, que realiza seu salto rã a partir dali. O terceiro membro
da equipe realiza seu salto a partir do ponto de queda do segundo e assim sucessivamente. A
atividade termina quando o último membro da equipe tiver saltado e o ponto de queda tenha
sido marcado. O procedimento total é repetido uma segunda vez (segunda tentativa). O
professor deverá controla e regular os procedimentos (linha de largada, queda) e medir a
distância total de cada tentativa realizada pelos participantes.

Pontuação: Todos os membros da equipe participam. A distância total de todos os saltos é o
resultado da equipe. A pontuação da equipe é baseada no melhor resultado de duas tentativas.

2. Salto em Distância

Descrição: Salto em distância com corrida curta.
Observação: Com participantes mais velhos, uma trena pode ser colocada ao longo da caixa de
areia para obter resultados mais precisos e motivação.
Execução: Todo participante começa realizando uma corrida em um corredor de aproximação
de 10m (marcado com um cone) e, no final deste corredor impulsiona-se para frente em uma
área de 50 cm de largura. Ele/ela completa um salto e cai em áreas marcadas
antecipadamente na areia com cones e/ou aros. A queda na área 1 dá direito a 1 ponto, na
área 2, 2 pontos e assim sucessivamente.
Pontuação: Todos da equipe participam da atividade. Todos os resultados de um participante
são registrados. O melhor dos três saltos é computado para o total da equipe. A soma dos
resultados individuais contribui para o total da equipe.

3. Estafeta do Salto Tesourinha

Descrição: O salto “tesourinha” é o preferido pelas crianças e jovens, sendo que muitas vezes
já dominam elementarmente e de forma espontânea sua execução.
Execução: Diversas cordas ou elásticos são estendidas e deverão ser ultrapassadas em
sequência contínua de movimentos.
Altura das cordas: 0,40 à 0,50m. (conforme a faixa etária dos participantes).

Programação: 09/06/2012 e 10/06/2012
1. Foguetinho (Lançamento do Dardo)

Descrição: Lançamento do dardo com um braço, com dardo para crianças.
Execução: O lançamento de dardo parra crianças é realizado a partir de uma área de
aproximação de 5 metros. Após uma breve corrida de aproximação, o participante lança o
dardo para a zona de queda a partir da linha limite. Cada participante tem direito a duas
tentativas. O professor deverá: controlar e regular os lançamentos; aferir a distância de queda
do dardo; levar o dardo de volta a área de lançamento.
Nota de Segurança: Como a segurança é vital na atividade de lançamento de dardo para
crianças, só é permitida a presença dos assistentes na área de queda. Será estritamente
proibido lançar o dardo de volta para a área de lançamento.
Pontuação: Cada lançamento é medido a 90º (ângulo reto) com a linha limite registrada em
intervalos de 20 centímetros, tomando-se o número maior onde a queda está entre as linhas. O
melhor dos dois lançamentos de cada membro da equipe contribue para a pontuação total da
equipe.
Sugestão: Foguetinho com material reciclável.
Materiais que poderão ser utilizados para a confecção: garrafas pets; cola; fita crepe; papel
crepon colorido; 1 bolinha de tênis de campo; bastão.

2. Lançamento para Trás

Descrição: Arremesso do Medicine Ball à distância e para trás sobre a cabeça.
Execução: O participante se posiciona com as pernas paralelas, calcanhares sobre a linha limite
e de costas para a área de queda. A bola é colocada no chão e à frente do corpo, segurando
firmemente com ambas as mãos, com os braços estendidos. O participante então flexiona os
joelhos (para contrair os músculos das coxas) e rapidamente estende as pernas e em seguida os
braços para lançar a bola para trás sobre a cabeça, à maior distância possível na área de queda.
Depois do lançamento o participante pode pisar a marca inicial (ou seja, passada de costas).
Cada participante tem direito a duas tentativas.
Pontuação
A medição é feita da linha limite e registrada em intervalos de 20 centímetros, tomando o
número maior quando a bola cai entre os intervalos. A melhor das duas tentativas de cada
membro contribui para o total da equipe.

3. Lançamento Ajoelhado

Descrição: Lançamento de Medicine Ball (1 Kg) à distância com duas mãos, em posição
ajoelhada.
Execução: O participante ajoelha-se em um colchonete (ou outro tipo de superfície macia),
tendo à frente uma área macia elevada, como por exemplo, um colchonete ou esteira de
espuma).O participante reclina-se para trás (estendendo o quadril), e lança a bola a maior
distância possível, utilizando ambas as mãos sobre a cabeça enquanto ajoelhado. Depois do
lançamento o participante pode cair sobre o colchonete que está colocado à sua frente para
proteção.
Nota de Segurança: A bola nunca deve ser lançada de volta aos participantes. Aconselha-se que
a mesma seja levada de volta ou se faça rolar até a marca inicial, para o próximo lançador.
Pontuação: Cada participante tem direito a 2 tentativas. A medição é registrada em intervalos
de 20 centímetros, considerar o melhor arremesso de cada membro da equipe.

Programação: 16/06/2012 e 17/06/2012

1. Revezamento de Velocidade

Descrição: Revezamento de velocidade com curvas (40metros).
Execução: São necessárias duas raias para cada equipe: uma com zona de
passagem e outra sem zona de passagem.Todos os membros das equipes se reunem
a 10 metros de distância da zona de passagem.
O primeiro participante inicia a corrida em direção à primeira bandeirola, contornandose antes de correr em linha reta, contorna a segunda bandeirola e corre de volta em
direção à equipe. Entrando na zona de passagem, ele (a) passa a argola (bastão de
revezamento) para seu (sua) colega de equipe que corre a mesma distância até que
ele(a) passe a argola para um terceiro membro da equipe e assim sucessivamente. O
corredor que receber o bastão iniciará a corrida na zona de passagem. O cronômetro
é acionado quando o primeiro participante cruza a linha de largada (entra na zona de
passagem), e é parado quando o último membro da equipe cruza a linha de chegada
(entrada na zona de passagem), uma vez que ele (a) tenha completado a distância.
Pontuação: De acordo com o tempo de chegada da equipe vencedora. As equipes
seguintes são classificadas de acordo com a ordem de chegada.

2. Corrida com Barreiras

Descrição: Corridas sobre barreiras com intervalos regulares.
Execução: A distância entre as barreiras segue o desenho acima. Este é um evento
de equipe no qual cada participante corre individualmente. O participante se coloca em
uma posição de expectativa antes da linha de largada, para sair quando o sinal de
largada for dado, ou na batida de palma após o comando de “pronto”. Ele completa a
distância cruzando a linha de chegada o mais rápido quanto possível. Dois
participantes correm simultaneamente em duas raias paralelas ao sinal da partida. A
distância é marcada com 4 barreiras a intervalos de 7m. A distância da linha de saída
à primeira barreira é de 10 metros e a distância da última barreira à linha de chegada é
de 9 metros.
Pontuação: Baseada na soma dos resultados obtidos por toda a equipe, a equipe
vencedora será aquela com o melhor tempo. As equipes seguintes são classificadas
de acordo com seus tempos de chegada.

3. Corrida de Velocidade

Descrição: Tiro de 40 metros
Execução: Depois do comando referente à saída ( alta ou baixa ) percorrer uma
distância de 40 metros. No final, os mais rápidos de cada grupo correrão entre si.

Programação: 23/06/2012 e 24/06/2012
1. Festival de Atletismo
Sugestões de Atividades:
1.1. Fórmula Um

Descrição: Revezamento com uma combinação de corridas rasas, corridas com
barreiras e slalom em velocidade.
Execução: Após a largada percorrer a distância de cerca de 60m ou 80m de
comprimento e dividida em uma área para cada uma das corridas: rasas, com barreiras
e para corridas de slalom (ver figura). Uma argola flexível é utilizada como bastão de
revezamento. Cada participante tem que iniciar com um rolamento frontal em um
colchonete, ou outra variação.
“Fórmula Um” é uma atividade de equipe em que cada membro tem que
completar todo o percurso. Podem competir até seis equipes ao mesmo tempo em
um percurso.
Pontuação:
A pontuação é de acordo com o tempo: a equipe vencedora é aquela com o melhor
tempo.

1.2. Salto em agachamento para Frente.
1.3. Lançamento de Dardo para Crianças.
(Dardo confeccionado com material alternativo).

1.4. Resistência – 300 metros.

ANEXOS

Carta Olímpica e Olimpismo
Princípios Fundamentais da Carta Olímpica:
“Promover o desenvolvimento das qualidades físicas e morais, enquanto princípios
básicos dos esportes.”
“Educar a população jovem, através do esporte, buscando estimular-lhe um espírito de
melhor entendimento e de amizade, para a construção de um mundo melhor e mais
pacífico.”
“Espalhar os princípios olímpicos pelo mundo, para criar hábitos de bons exemplos a
nível internacional.”

Olimpismo
Várias definições:
A Carta Olímpica apresenta a definição oficial do Olimpismo:
“Uma filosofia de vida que exalta e combina em equilíbrio as qualidades do corpo, espírito e
mente, combinando esporte com cultura e educação. O Olimpismo visa criar um estilo de vida
baseado no prazer encontrado no esforço, no valor educacional do bom exemplo e no respeito
aos princípios éticos fundamentais universais.”

“Esta filosofia tem como foco de interesse não exatamente um atleta de elite, mas todas as
pessoas; não exatamente um período curto, mas toda a vida; não exatamente a competição e
a vitória, mas também os valores de participação e cooperação; não exatamente o esporte
como atividade, mas também como uma influência formativa e desenvolvimentista
contribuindo para desejáveis características de personalidade individual e vida social.”
(PARRY, 1994)

Valores
Excelência: determinação para atingir objetivos pessoais.
Amizade:criação de laços e entendimento mútuo entre as pessoas. Multiculturalismo.
Respeito: respeito por si mesmo e pelo seu corpo, respeito pelo próximo, pelas regras e pelo
Meio Ambiente.
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Concurso Cultural da Mascote do Festival Olímpico do Programa Comunidade Escola
1- Objetivos
•
•

•

Oportunizar a discussão a respeito das Olimpíadas e Paralimpíadas, bem como de seus
símbolos e valores olímpicos.
Proporcionar a elaboração de desenhos representando mascotes para o Festival Olímpico
do Programa Comunidade Escola que expressem a compreensão das Olimpíadas e
Paralimpíadas.
Eleger a mascote para o Festival Olímpico do Programa Comunidade Escola.

2- Da participação
1. A participação no concurso é aberta a estudantes matriculados nas escolas municipais
que possuem o Programa Comunidade Escola e comunidade participante do Programa
Comunidade Escola, nascidos entre os anos de 2000 até 2007.
2. Os desenhos deverão abordar como tema “Mascote do Festival Olímpico do Programa
Comunidade Escola”.
3. Cada desenho deverá ser identificado de forma legível, em letra caixa-alta, contendo:
 nome do autor;
 data de nascimento;
 nome da escola;
 se for estudante: série, turma e nome do professor responsável;
 indicação se for de participante do Comunidade Escola, com telefone para contato.
4. Todos os desenhos deverão ser inéditos, sendo automaticamente desclassificadas as
produções que não obedecerem a este critério.
5. Todos os estudantes matriculados nas escolas municipais que possuem o Programa
Comunidade Escola e comunidade participante do Programa Comunidade Escola
podem participar, mas cabe a cada escola selecionar e enviar somente um desenho
representando a escola.
6. O desenho deverá ser enviado, em envelope lacrado, à equipe de Educação Física,
Departamento de Ensino Fundamental, Secretaria Municipal da Educação, até o dia
29/06/12.
7. A inscrição para participar do concurso implica na plena aceitação deste regulamento.
8. O julgamento da comissão julgadora é soberano, não cabendo recursos de qualquer
procedência.
9. As produções que não atenderem aos critérios serão automaticamente
desclassificadas.
10. Os alunos, pais ou responsáveis, diretor e professores e comunidade das escolas que
tiverem trabalhos selecionados autorizam, automaticamente, sem ônus, a publicação
e utilização dos desenhos e fotos pessoais ou coletivas para fins de divulgação ou
propaganda.

11.





12.

A comissão julgadora será composta por:
1 representante da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude.
2 coordenadores do eixo Esporte e Lazer do programa Comunidade Escola.
2 representantes da Unidade Gestora do Programa Comunidade Escola.
1 professor de Arte da Secretaria Municipal da Educação.
2 professores de Educação Física da Secretaria Municipal da Educação.
O desenho eleito para ser a Mascote do Festival Olímpico do Programa Comunidade
Escola será divulgado no site do Programa Comunidade Escola e no site Cidade do
Conhecimento.
13. O desenho eleito para ser a Mascote do Festival Olímpico do Programa Comunidade
Escola será transformado em banner e será exposto durante o evento. Os demais
desenhos estarão expostos em suas folhas originais.
14. O autor do desenho eleito como Mascote do Festival Olímpico do Programa
Comunidade Escola e um representante da escola serão homenageados durante a
realização do Festival Olímpico do Programa Comunidade Escola

3- Critérios para a produção e seleção dos desenhos da Mascote
•
•
•
•

O trabalho é individual, produzido com lápis preto, lápis de cor ou giz de cera.
O desenho deverá ser entregue em folha de papel sulfite A-4.
Mensagem, originalidade e criatividade.
Coerência com os objetivos propostos.

5- Disposições Gerais
a) O resultado do concurso será divulgado no dia 03/08/2012.
b) O Festival Olímpico do Programa Comunidade Escola acontecerá no dia 25 de agosto
de 2012, com local a definir.
c) Todos os trabalhos tornar-se-ão propriedade do Programa Comunidade Escola.

REFERÊNCIAS
•

KIRSCH, AUGUST; KOCH, KARL; UBIRAJARA Oro. Antolologia do Atletismo. V. 1. Rio
de Janeiro, Ao Livro Técnico.

•

IAAF e Confederação Brasileira de Atletismo – CBAt. “Guia Prático de Atletismo para
Crianças – CBAt.

“O futuro das civilizações está na direção que a educação tomar, nenhuma
educação será boa o suficiente se não contar com o auxílio de atletas”
Pierre de Coubertin

