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Curso de Extensão Esporte da Escola

O que é a parceria entre o Minsitério do Esporte e o Ministério da Educação? 

 O Ministério do Esporte (ME), por meio da Secretaria Nacional de Esporte, 
Educação, Lazer e Inclusão Social (SNELIS) e o Ministério da Educação (MEC), por meio 
da Secretaria de Educação Básica (SEB), estabeleceram uma parceria em 2009 na qual 
o Programa Segundo Tempo/ME desenvolve uma proposta de esporte educacional, 
denominada Esporte da Escola/Atletismo e Múltiplas Vivências Esportivas, no 
Macrocampo Esporte e Lazer do Programa Mais Educação/MEC.
  Essa parceria tem por objetivo integrar a política esportiva educacional com a 
política de educação, de forma a incentivar e universalizar a prática esportiva nas 
escolas. 
 Para tanto, visando a aplicação efetiva da proposta pedagógica da Atividade do 
Esporte da Escola, este Ministério em parceria com a Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), a Universidade Estadual de Londrina (UEL) e a Universidade 
Estadual de Maringá (UEM) oferta, por meio de Cursos de Extensão (nos formatos 
Presencial e EaD), um processo de capacitação e acompanhamento das escolas que 
aderiram essa atividade.

Quem pode participar desses Cursos de Extensão?

 Professores/monitores que desenvolvem a atividade Esporte da 
Escola/Atletismo e Múltiplas Vivências Esportivas na escola. 

Qual o objetivo dos Cursos de Extensão?

 Pretende-se por meio dos Cursos de Extensão qualificar a atuação dos 
professores/monitores a fim de melhor atender os beneficiados que participam da 
Atividade Esporte da Escola. 

Quem pode participar desses Cursos de Extensão no formato EaD?

  Serão convidados para participar dos Cursos de Extensão do Esporte da Escola, os 
professores/monitores que atuam na atividade Esporte da Escola/Atletismo e Múltiplas 
Vivências Esportivas que participaram do curso presencial. 

 Como faço para organizar o Curso de Extensão na minha cidade?

 Para organizar o Curso de Extensão do Esporte da Escola estabelece-se uma 
parceria entre este Ministério e os Municípios Polos. Os Municípios Polos são aqueles 
definidos para sediarem o evento e agrega (em geral) os demais municípios 
integrantes/circunvizinhos. Para saber se meu município é Polo ou Município 
integrante/circunvizinho entre em contato com nossos Coordenadores de Área:

Como agendar os Cursos?

 Estamos à disposição para agendar os Cursos de Extensão presencial no período 
de maio a dezembro de 2015. Portanto, basta ligar ou enviar um e-mail para o 
Coordenador de Área responsável por sua região (conforme quadro demonstrativo 
acima) para que possamos verificar a disponibilidade de agenda considerando também 
as necessidades da sua região e, deste modo contemplar a sua cidade com o Curso de 
Extensão do Esporte da Escola.

Como  é o Curso de Extensão Presencial ?
  
 O Curso de Extensão presencial, é realizado em dois dias, composto de aulas 
teóricas e práticas  e tem como  proposta as múltiplas vivências esportivas, a saber: 
Esporte de Invasão – basquete, futebol, futsal, handebol, ultimate frisbee; Esporte de 
Marca e de Rede – badminton, peteca, tênis de campo, tênis de mesa, voleibol e 
atletismo; Ginástica, dança e atividades circenses;   Lutas, Capoeira e Práticas corporais 
de aventura. 
 Os participantes receberão certificados emitidos pelo ME e pela UFRGS (carga 
horária de 20h).

Como é o Curso de Extensão no formato EaD ?

 Após a participação no Curso de Extensão Presencial, os professores/monitores 
serão convidados pelo ME para participar da segunda etapa – a formação continuada 
- Curso de Extensão no formato EaD. Após o convite, é necessário que o 
professor/monitor se cadastre no curso.
 Esse Curso é realizado por meio da plataforma Moodle 
(http://esportedaescola.ufrgs.br/login/signup.php?). Essa é uma ferramenta de fácil 
acesso e interativa gerenciada pelos nossos parceiros da URFGS que disponibilizam 
uma equipe de tutores virtuais que, por sua vez são responsáveis pela mediação 
pedagógica, avaliação das atividades e motivação dos participantes. 
 Nessa plataforma da Atividade Esporte da Escola estão disponíveis materiais 
educacionais digitais: manuais, tutoriais, materiais de apoio e complementares, slides, 
imagens e fóruns de discussão. As discussões buscam prioritariamente promover a 
relação entre os conteúdos teóricos e os apontamentos provenientes do cotidiano de 
suas práticas.
 O Curso de Extensão EaD também é certificado pelo ME e pela UFRGS  (carga 
horária de 20h).

 Os Cursos de Extensão na modalidade EaD, iniciará a partir do dia 1º de junho de 
2015.  Lembramos que serão convidados para esta etapa aqueles que já participaram do 
Curso de Extensão presencial, respeitando a ordem da data de realização dos Cursos.

Qual é a responsabilidade do Município Polo?

 As responsabilidades estão assim divididas, sendo:

 

 
 A atividade Esporte da Escola inserido no Programa Mais Educação é uma 
importante ação do MEC/ME, juntamente com os demais programas do ME, para 
ampliar o acesso ao Esporte Educacional, reafirmando sua importância no contexto 
sócio-educativo.
 Dessa forma, a SNELIS se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos e 
orientações que se façam necessárias.

Equipe de Coordenação Esporte da Escola
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MUNICÍPIO POLO

» Alimentação para os participantes

» Estrutura Física:

 →Sala/ Auditório e material para as 
aulas teóricas

 →Ginásio/Quadra esportiva e sala(s) 
(de ginástica/dança e/ou lutas)  para aulas 
práticas

» Material Esportivo para as aulas práticas 

MINISTÉRIO DO ESPORTE

» Formadores – Professores vinculados as 
Instituições de Ensino Superior.

» Material Didático-pedagógico para os 
monitores – Kit com 4 Livros: 

 Livro 1 – Esporte de Invasão

 Livro 2 – Esporte de Marca e de Rede

 Livro 3 – Ginástica, dança e atividades  
                          circenses

 Livro 4 - Lutas, Capoeira e Práticas      
                          corporais de aventura


