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RESUMO 
 
 

Trata-se de um projeto desenvolvido na escola Novo Horizonte dentro das atividades do 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), onde foram trabalhadas duas 
diferentes modalidades coletivas com bola: Futsal e Rugby. Embora sejam modalidades 
distintas, elas fazem parte de um mesmo grupo por possuírem características semelhantes 
como, por exemplo, possuem regras, estão divididas em duas equipes com determinado 
número de jogadores, utilizam a bola como instrumento principal do jogo e possuem um 
mesmo objetivo, vencer a equipe adversária. Cada modalidade se difere da outra em suas 
regras e os alunos aos poucos foram percebendo que embora exista o mesmo contexto, cada 
uma delas foi trabalhada em sua particularidade, onde podemos citar os diferentes formatos e 
tamanhos de bola, fundamentos diferenciados, número de jogadores e as diferentes 
delimitações da quadra. Embora o objetivo principal das modalidades coletivas com bola seja o 
resultado final, dentro de uma perspectiva de jogos cooperativos o enfoque é outro, pois a 
convivência, os valores, o respeito e a cooperação são na verdade o que importam ao 
desenvolver esse tipo de atividade dentro da Unidade Escolar. Assim, objetivamos com este 
projeto, estabelecer um trabalho em grupo, proporcionar aos alunos vivência nas duas 
modalidades, levá-los ao conhecimento das regras específicas de cada modalidade, 
desenvolver a idéia de que todos são capazes de jogar, respeitar as habilidades individuais e 
limitações de cada um dos alunos e exaltar as habilidades individuais de cada aluno, 
mostrando que todos são bons e indispensáveis em algum momento do jogo. A metodologia 
escolhida neste projeto foi trabalhar as modalidades em períodos distintos e específicos, sendo 
Rugby e o Futsal no primeiro semestre, porém cada qual em sua aula. As aulas são divididas 
em aquecimento, parte principal e jogo propriamente dito. Sendo que o aquecimento, nas duas 
modalidades, é composto de alongamentos, brincadeiras, jogos pré-desportivos e jogos em 
geral. Na parte principal trabalhamos os fundamentos, objetivos e regras específicas de cada 
modalidade; e no Jogo propriamente dito o jogo coletivo, sendo ele adaptado ou não. 
Escolhemos esse tipo de metodologia dentro de cada aula, dividindo-as em três partes, pois 
acreditamos, que desta forma, ocorre um melhor aproveitamento de conteúdos bem como, o 
conhecimento e preparo corporal para que haja maior desempenho durante as atividades 
desenvolvidas, evitando assim possíveis lesões. Com esta divisão de aula, os jogos 
cooperativos tanto podem aparecer no aquecimento, na parte principal e no jogo propriamente 
dito. Ao final do projeto, os alunos foram capazes de conhecer as modalidades e identificá-las 
de imediato e também de jogá-las respeitando suas respectivas regras. Como resultado 
esperado, observamos que os alunos conseguiram trabalhar em equipe, respeitando os 
colegas, principalmente o time adversário, e que adquiriram consciência corporal sabendo 
como devem agir durante o jogo. A oportunidade de entrar no PIBID foi muito boa para nós, 
pois pudemos conhecer a realidade escolar, e colocamos em prática tudo o que aprendemos 
na teoria dentro da universidade; e também ampliar nossos conhecimento para quando sairmos 
da graduação, podermos ter experiência na área e ministrarmos aulas com mais facilidade em 
escolas públicas, particulares ou estaduais. 


