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Novas práticas físico-esportivas nas escolas 

 
A nova realidade enfrentada em decorrência da pandemia, da COVID 19, exigiu que 
os responsáveis pelo projeto, “Escola: espaço de excelência a iniciação esportiva”, 
sistematizassem encontros virtuais para refletir sobre como as ações objetivadas no 
projeto poderiam ser desenvolvidas à distância. Várias ideias foram vislumbradas, 
dentre elas, a produção de material pedagógico e de divulgação, para aprendizagem 
da prática de Ultimate Frisbee e para conhecimento das ações do projeto, 
respectivamente. A metodologia escolhida para comunicar o leitor foi a elaboração de 
fanzines, que é um tipo de produção composta por imagens e pequenos textos. 
Acredita-se que esse tipo de material possa promover um diálogo mais acessível com 
crianças, adolescentes, jovens e adultos e transmitir de maneira clara e objetiva, tanto 
os princípios do esporte, quanto do projeto. Além disso, é um material de fácil 
reprodução e distribuição, cumprindo com um dos objetivos do projeto que está 
relacionado ao “kit” (material de suporte aos professores), que será doado às escolas 
visitadas. No conteúdo dessas produções, o leitor conhecerá os principais 
fundamentos e regras do esporte e as formas de atuação do projeto, que tem por 
objetivo fomentar novas práticas físico-esportivas nos currículos escolares, 
promovendo espaços de formação para graduandos e graduados, realizando oficinas 
itinerantes nas escolas de educação básica e criando espaço para a prática 
continuada das novas modalidades. Assim, pretende-se ampliar o universo das 
manifestações da cultura corporal de movimento, permitindo novas possibilidades 
para a Educação Física escolar e para os estudantes, que necessitam se encantar 
pelo processo de ensino-aprendizagem para permanecerem envolvidos, gerando 
inovação pedagógica. A oportunidade de colaborar com essa realidade nos fez 
perceber a importância, o sentido e o significado da EF na escola e do 
desenvolvimento de valores morais e sociais por meio das práticas físico-esportivas. 


