RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO
AVANÇA NA ESCOLA E NA BOLA – ANO II
PROCESSO Nº 58000.007278/2016-63
SLIE 1813849-73

1. CONSECUÇÃO DO OBJETO
1.1 O PROJETO
O projeto Avança na Escola e na Bola - Ano II ocorreu na quadra de esportes do
Centro Comunitário do Bairro São Geraldo, em Itaúna – Minas Gerais, atendendo
crianças e adolescentes na modalidade futsal, divididas em 6 turmas e com duração de 10
meses de execução.
O projeto contou com a participação de 92 alunos, entre 10 a 18 anos, atendendo
mais alunos do que o previsto inicialmente no projeto, atingindo um número maior de
beneficiados.
Objetivo Principal
O objetivo principal é a realização da prática esportiva sistematizada da modalidade
Futsal para crianças e adolescentes, como instrumento auxiliar da formação e do
desenvolvimento integral dos envolvidos, principalmente no que tange ao desempenho
escolar para crianças e adolescentes e no estímulo a prática de atividade física. O objetivo
foi alcançado, sendo realizados os planejamentos da estruturação das aulas pelo professor
e coordenadora do projeto, dessa forma as aulas foram bem planejadas e ocorreram com
as devidas modificações, de acordo com o grau de dificuldade dos alunos.
Objetivos Específicos
- Estimular a prática esportiva como estilo de vida saudável e qualidade de vida;
- Contribuir para que os alunos tenham melhoria no desempenho escolar;
- Proporcionar uma opção de lazer as crianças e adolescentes.
1.2 RECURSOS HUMANOS
Em relação aos Recursos Humanos, o projeto realizou a contratação de 01
Coordenador e 01 Professor de Futsal como descrito no plano de trabalho, e todos os

profissionais desempenharam bem as funções estabelecidas e consequentemente o projeto
foi um sucesso.
1.3 FASES DE EXECUÇÃO DO PROJETO
1.3.1 – DIVULGAÇÃO DO PROJETO
A divulgação foi realizada no dia 13/03/2019 na Escola Estadual do Bairro São
Geraldo para todos os alunos, sendo realizada a divulgação no turno da manhã e tarde.
Ao Longo do projeto surgiu vagas, e as mesmas foram ofertadas para a comunidade local,
onde foi apresentado o projeto e com isso tivemos a inscrição de mais alunos no projeto
de outras escolas locais. Segue ANEXO I – Declaração de divulgação na Escola.
1.3.2 – INSCRIÇÕES DOS ALUNOS
Juntamente com a divulgação, o professor responsável pelo projeto entregou a
ficha de inscrição para participação no projeto, e posteriormente recolheu as fichas.
Tivemos grande procura de novos alunos, sendo alunos que não participaram do primeiro
ano do projeto. O professor informou a “volta” às aulas do projeto, já que o Avança na
Escola e na Bola, processo n°58000.007278/2016-63 encerraram as atividades em
fevereiro de 2019. Segue ANEXO II – Fichas de Inscrição do projeto e documentos
alunos.
1.3.3 – AULAS
As aulas foram ministradas sob o caráter educativo, abordando o conteúdo de
forma pedagógica no sentido de superação dos próprios limites, contribuindo ainda para
a consolidação de um grupo, solidário a todos os envolvidos na pratica educativa,
garantindo ainda ao aluno a aprendizagem de técnicas especificas da modalidade de
futsal. Abordando ainda o esporte sob a perspectiva do esporte da escola, assim como o
esporte como fenômeno social, tema da cultura corporal e por fim o esporte de
rendimento. Segue ANEXO III – Listas de presença e planos de aula das turmas.
Turma 1 - 08:30h às 9:30h – Segunda e Quarta
Turma 2 - 09:30h às 10:30h – Segunda e Quarta
Turma 3 -14:30h às 15:30h - Segunda e Quarta
Turma 4 - 08:00h às 09:00h – Terça e Quinta
Turma 5 - 09:00h às 10:00h – Terça e Quinta
Turma 6 - 10:00h às 11:00h – Terça e Quinta

1.3.4 – FORMAÇÃO COMPLEMENTAR E
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL - EVENTOS REALIZADOS
1.3.4.1 - REUNIÃO DE PAIS – AULA INAUGURAL
No dia 16 de maio de 2019, aconteceu a primeira reunião com os pais/responsáveis
e os alunos, no auditório da Escola Estadual do Bairro São Geraldo. Contamos com a
presença das autoridades locais, como o Prefeito da cidade de Itaúna, Neider Moreira, o
Secretário de Esportes, Nelson Júnior, a representante da patrocinadora Ferro Mais,
Flávia Fonseca, a Diretora da Escola Estadual do Bairro São Geraldo, Viviane Guimarães
e, representando a Associação Argos, a Vice-Presidente da Associação, Lais Lucena e o
professor João Gilberto.
O objetivo da reunião foi dar as boas-vindas aos alunos e pais, além de passar as
informações sobre o projeto, as aulas e demandas de documentos. Ao longo da reunião,
foi passado um vídeo com fotos dos alunos nas aulas, em seguida foi tirada uma foto com
todos os alunos, autoridades e professor e, para finalizar, todos foram convidados para
um lanche oferecido pela Associação Argos.
Anexo IV – Lista de presença reunião de pais.

1.3.4.2 - PALESTRA: SONHOS E AÇÕES
Realizamos entre os dias 29 a 31 de maio, durante as aulas, uma dinâmica sobre
SONHOS E AÇÕES, em que os alunos após uma motivação inicial, relataram quais são
seus sonhos e projetos de vida. Foram atividades bem produtivas que, além de incentiválos a sonharem e buscarem a realização de seus sonhos, ajudaram também a resgatarem
projetos e desejos esquecidos. Alguns relataram não terem mais sonhos, outros sobre o
desejo de realizar sonhos antigos e buscar novos projetos. Ao final da fala dos alunos,
realizamos uma pequena conclusão e finalizamos, deixando a seguinte pergunta para os
alunos refletirem: “O que você tem feito para alcançar os seus sonhos e projetos?”

1.3.4.3 - DIA DO AMIGO
Realizamos nos dias 26, 27 e 28, durante as aulas, O DIA DO AMIGO, onde os
alunos, tiveram a oportunidade de convidar um amigo para participar da aula. Antes da
execução da aula realizamos uma dinâmica com os alunos com o objetivo de leva-los a
refletir sobre os valores e a importância da amizade. Os alunos confeccionaram cartões
com mensagens e presentearam seus amigos no dia. Depois da dinâmica os amigos
participaram das aulas juntos com os alunos.
Anexo V – Lista de presença da Dinâmica.

1.3.4.4 - DESTAQUE POR COMPORTAMENTO
Em uma turma que estávamos tendo alguns problemas com comportamento,
principalmente durante as aulas na escola, realizamos uma ação pontual de prêmio por
comportamento, onde os próprios alunos indicariam os alunos que mereceriam o prêmio
no final do mês. Conseguimos a doação de camisas de diferentes seleções que haviam
jogado a Copa do Mundo e premiamos os alunos que se destacaram, segundo os próprios
alunos.

1.3.4.5 - AMISTOSO
Realizamos com os alunos um amistoso em preparação para os Jogos Escolares.
Os alunos tiveram um ótimo desempenho e venceram a partida por 5 a 1. Além da bela
apresentação em quadra, ressaltamos o show que os alunos deram fora das quatro linhas,
um comportamento exemplar, que propiciou uma grande interação com o time adversário
e com o público presente.

1.3.4.6 - VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E ABUSO INFANTIL
Realizamos com os alunos a ação com o tema: Violência Contra Mulher e Abuso
Infantil. Após leva-los a uma reflexão sobre o tema solicitamos que eles manifestassem
o que eles pensavam sobre o tema através de textos e desenhos. Foi um momento bem
complexo com as crianças, pois muitos já viveram ou vivenciam tais situações em seus
contextos familiares. Ao final, para concluir, enfatizamos que eles que capazes de romper
com este ciclo, e devem fazer melhor do que aquilo que muitos já vivenciaram, e são os
responsáveis para que, no futuro, esta situação diminua ou não exista.
ANEXO VI – Relatos dos alunos sobre o tema trabalhado.

1.3.4.7 - DOAÇÃO DE CHUTEIRAS.
Conseguimos, com alguns amigos, a doação de pares de chuteiras e distribuímos
para os alunos que ainda não tinham. Distribuímos ao longo dos treinos de maneira
individual para os alunos. Agradecemos aos nossos amigos por ajudarem a fazer a
diferença nas vidas destas crianças.

1.3.4.8 - FAMÍLIA - VALORES NÃO MONETÁRIOS.
Realizamos com os alunos a ação com o tema: Família - Valores não monetários.
Fizemos uma sessão de cinema com os alunos, com o filme Extraordinário e fomentamos
um debate entre os alunos depois do filme. Os alunos perceberam que todos nós temos
problemas e que não existe dificuldade maior ou menor, existe sim a dificuldade que eu
enfrento e essa é diferente da dificuldade que o outro enfrenta. O principal relatado pelos
alunos é que as dificuldades são enfrentadas mais facilmente quando temos pessoas ao
nosso lado, em especial os familiares, que são o que temos de mais valor na vida.
Trabalhamos também situações de famílias que enfrentam dificuldades e as famílias que
nós escolhemos formar. Os alunos tiveram a oportunidade de se expressar em grupo e
vencer a timidez, foi muito produtivo o dia, uma grande troca de experiência entre todos.

1.3.4.9 - CONSCIÊNCIA NEGRA
Realizamos no dia 08 de novembro a palestra que abordou os temas: Consciência
Negra e inclusão social. O objetivo era levar os alunos a compreenderem que vivemos
em uma sociedade preconceituosa, e que isso nos empobrece enquanto ser humano e país
democrático.
Foi feita uma análise da história do Brasil para que possamos entender de onde
vem este mal chamado “preconceito” e porque ele sobrevive em nós até hoje. Nossa
história é marcada por preconceito e desrespeito para com o outro, mas perante os direitos
humanos somos iguais, assim se apresenta a democracia demagoga.
Segue a conclusão dos alunos, após a análise sobre o preconceito no Brasil:
“Os séculos se passaram e até hoje muitos de nós alimentamos o
preconceito em si, descriminamos as pessoas como se fosse natural
e às vezes até de forma inconsciente, pergunta-se aos brasileiros
se eles acham que há preconceito racial no Brasil, e a resposta é
sim, ao perguntar se eles são racistas, eles dizem que não. Há,
portando aí uma contradição, o sim é devido a não poder negar
essa descriminação, a quem de fato contribui para o
desenvolvimento do país, e o não, é devido a ser crime e eles não
reconhecerem que são criminosos, preconceituosos e racistas, e a
justiça não ver isso com bons olhos”.

1.3.4.10 - SAÚDE MENTAL / PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
O tema foi abordado de forma a conscientização dos alunos em relação ao tema:
“Saúde mental e Pessoas com deficiência”. A falta de consciência sobre a importância da
inclusão social, aliada às características de cada limitação, abala o bem-estar das pessoas
com deficiência e com alguma deficiência mental. Os alunos levantaram que é preciso
mudar esse cenário, pois sem inclusão social, não há como garantir a saúde dos deficientes

físicos. “Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as
demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação” - é o que diz a Lei
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Mas, na prática, sabemos que nem sempre é o caso. Por este motivo trabalhamos esse
tema com os alunos durante as aulas nos dias 27, 28 e 29 de novembro.
Para muitos, é difícil incluir esses indivíduos na sociedade, porque desconhecem
seus potenciais e suas só enxergam suas limitações. Isso faz com que a deficiência seja
encarada como um fardo ou um problema sem solução. Procuramos através da dinâmica
“futebol sentado” levar os alunos a refletirem sobre essas limitações e potenciais, e eles
puderam sentir um pouco tudo isso. Para finalizar apresentamos aos alunos casos de
itaunenses com deficiência que são bem sucedidos no esporte e que servem de inspiração
para todos nós.
Anexo VII – Lista de presença da palestra/dinâmica.

1.3.4.11 - AMISTOSO EM MATEUS LEME
Realizamos, no dia 17 de dezembro, um amistoso intermunicipal com os alunos,
na cidade de Mateus Leme. O objetivo foi propiciar aos alunos uma vivência e interação
com outras realidades, além de muita diversão com a disputa dos jogos.

Fizemos 4 partidas de acordo com as idades dos alunos, ficando assim os
resultados: No masculino, 2006/2007 ficou 4 a 4, 2005 3 a 2 para Mateus Leme,
2003/2004 7 a 5 para o projeto e no feminino perdemos de 4 a 1.
ANEXO VIII – Lista de presença no Amistoso em Mateus Leme - MG

1.3.4.12 - DEBATE SOBRE DROGAS
Para prevenir o uso de drogas, realizamos um debate franco e sem preconceito
com os alunos no dia 19 de dezembro. Esse tipo de conversa permite que alunos reflitam
e se posicionem criticamente em relação ao tema.

Hoje, o álcool é a substância psicoativa mais consumida entre os alunos. Segundo
a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), em 2012, 26,1% dos estudantes do 9º ano tinham ingerido bebidas
alcóolicas no último mês e a porcentagem de quem fumou maconha no mesmo período
ficou em 2,5%.
Apresentamos esses dados e organizamos um debate com os alunos, para saber
quais são os seus conhecimentos sobre o tema. Pedimos que discutissem e anotassem as
razões que levam as pessoas ao consumo de drogas e quais motivos teriam para não fazêlo. As observações feitas por eles e o retorno das questões permitiram levantar as dúvidas,
os fatores de risco e proteção e os padrões de uso. Finalizamos com uma ação de
conscientização.

1.4. METAS DO PROJETO
METAS QUALITATIVAS
- Aprimoramento dos profissionais envolvidos no projeto.
Indicadores da Meta: participação nas reuniões pedagógicas semanais.
Instrumento de verificação: Relatório das reuniões Pedagógicas.
Para o alcance do aprimoramento dos profissionais envolvidos no projeto,
acontecia semanalmente, reuniões entre o professor e o coordenador, para discutir sobre
o trabalho que seria desenvolvido durante a semana com os alunos. Esse planejamento,
baseado em artigos discutidos durante as reuniões, permitiu aos profissionais a ampliação
e aprimoramento de seus conhecimentos, conforme no relatório semanal apresentado no
ANEXO IX. O desenvolvimento integral dos alunos, tanto em sala de aula, como em
quadra foi notado pelos professores e secretária de educação da cidade de Itaúna. O
desenvolvimento dentro da sala de aula, foi mostrado e premiado dentro de quadra, e para
que isso fosse realizado com métodos de ensino eficientes, foi essencial as reuniões
pedagógicas, para serem analisados caso a caso, e estudada a melhor estratégia de ensino
para os alunos do projeto. O aprimoramento dos profissionais do projeto foi atingido em
várias áreas de ensino: seja na busca por métodos de ensino eficientes; pelos diálogos
com professores da escola; pelos estudos de casos comprovados cientificamente através
de artigo; e pelas palestras onde os alunos abordavam assuntos pessoais, dessa forma o
professor vai além, ficando por dentro da realidade desses alunos e realizando as aulas
com mais sensibilidade.

- Estimular a permanência dos beneficiados na prática da modalidade
Indicadores da Meta: Percepção do envolvimento e interesse dos participantes nas
atividades previstas.
Instrumento de Verificação: Pesquisa aplicada diretamente aos participantes no início e
fim do projeto, e emissão de relatório pelos professores.
 ANEXO X - Entrevista dos alunos
 ANEXO XI - Relatório do Professor
Nos questionários usados para fazer a pesquisa com os alunos eles responderam
as seguintes perguntas sobre o nível de interesse no projeto no início e no final, e assim
obtivemos os seguintes resultados:
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No questionário inicial o foco era saber o que os alunos esperavam com o projeto
e que lhes fariam permanecer até o final, e nas duas perguntas o que prevaleceu foi o
interesse em praticar o futsal, aprender cada dia mais sobre a modalidade.
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No questionário final, o foco era saber o que os alunos acharam do projeto e o que
fez com que eles permanecessem até o final do projeto. Através da pesquisa de satisfação
percebemos que os alunos gostaram muito do projeto, e o motivo deles permanecerem foi
a modalidade ofertada.
CONCLUSÃO
Podemos perceber através dos gráficos os motivos que fizeram os alunos se
interessarem pelo projeto (PESQUISA INICIAL) e os motivos que fizeram com que eles
ficassem até o final do projeto (PESQUISA FINAL), e o que mais se destacou foi o fato
da modalidade oferecida pelo projeto chamar a atenção dos alunos. A permanência dos
alunos no projeto, está ligada diretamente, no gostar em praticar a modalidade (futsal),
lógico que ainda tem que ser levado em consideração o fato que alguns alunos
permaneceram no projeto por causa das novas amizade e por causa do bem estar que a
pratica de atividade física proporciona.
Além dos alunos praticarem o futsal, porque gostam, durante a aplicação do
questionários, muitos falavam do divertimento que a modalidade proporciona para eles e
é esse divertimento que é extremamente importante para a permanência dos alunos até o
final do projeto. O esporte deve ser fonte de prazer e diversão para todos que pratiquem,
independentemente da idade. Na segunda pergunta do questionário, só prova o quanto os
alunos ficaram ainda mais interessados na modalidade com o decorrer do projeto
2) Como você se avalia em relação ao interesse pelas atividades
de futsal oferecidas no projeto Avança na escola e na bola – Ano
II com a orientação do professor em relação as técnicas e táticas
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Na pesquisa inicial os alunos ainda ficaram meio divididos com relação em
aprender o futsal com a orientação do professor, já que muitos alunos não estavam
acostumados a aprender o futsal de forma sistematizada e sim apenas no “rola-bola”, o
que infelizmente é cultura em muitos lugares, mas ao final do projeto, o jeito em que as
aulas foram aplicadas fizeram com que o interesse dos alunos em aprender o futsal de
forma sistematizada aumentasse. A meta do Estimular a permanência dos beneficiados
na prática da modalidade foi atingida em sua totalidade, sendo perceptivo ao longo do
projeto.

METAS QUANTITATIVAS
- Manter assiduidade crescente até 90% dos beneficiados no projeto nas palestras
educacionais;
Indicador: Percentual de frequência no projeto, número de horas mensal no projeto;
Linha de Base: Percentual atual de frequência nas oficinas;
Verificador: Lista de presença diária no projeto, lista de presença mensal no projeto.
 Anexo III - Lista de presença nas aulas
 Anexo XII - Lista de presença nas oficinas
Ao longo do projeto tivemos 4 palestras educacionais, sendo a primeira uma
palestra com o tema: Violência contra mulher e crianças, onde solicitamos que os alunos
manifestassem sobre o tema através de texto ou desenho (nem todos os alunos quiserem
manifestar), e tivemos a presença de 92 alunos na palestra. A segunda foi um filme,
chamado “O Extraordinário” e houve uma discussão sobre o tema: “Família, valores não
monetários”, contamos com a presença de 92 alunos do projeto. A terceira palestra foi
sobre Consciência Negra e Inclusão Social, onde também tivemos a participação de 92
alunos, e a última foi realizado um debate sobre as drogas, com a participação de 92

alunos. O projeto contou com 92 alunos a partir de junho e esses 92 alunos participaram
de todas as palestras atingindo assim, 100% da assiduidade dos alunos nas palestras
educacionais e dessa forma atingindo a meta com uma porcentagem acima do que foi
estipulado.

- Melhorar as condições de saúde dos beneficiários
Indicador: Número médio de horas semanais de atividade esportiva dos beneficiários
Linha de Base: Número médio de horas semanais de atividade esportiva dos beneficiários
no início do projeto.
Verificador: Entrevistas pessoais com os beneficiários.
Anexo X - Entrevistas dos alunos
INICIAL

3) Quantas horas de atividade física com
orientação de um profissional qualificado, você
praticava antes do projeto, por semana?
60

39

40

26

17

20

3

5

3

4

1

1

6

7

0
0

1

2

5

FINAL
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No questionário usado com os alunos perguntamos sobre as horas de atividade
física que os alunos praticavam antes e depois do projeto. No primeiro gráfico,
percebemos que 60,9 % (a maior quantidade) dos alunos se encontram entre 0 e 1 hora de

atividade física com orientação de um profissional e apenas 10,8% dos alunos se
encontram de 3 horas ou mais.
Já no segundo gráfico, ao final do projeto, percebemos que não existem mais
alunos com 0 ou 1 hora de atividade física e que todos eles praticam 2 horas ou mais de
atividade física com a orientação de um profissional. Isso é um ganho não só para o
projeto, como também para os alunos que começaram a ter uma qualidade de vida melhor
e conscientização da pratica de atividade física com orientação durante e após ao projeto.
Cerca de 31,5% dos alunos, não ficaram somente com as duas horas de atividade
física com orientação do profissional oferecida no projeto, buscaram outras formas de
continuar praticando atividade física, uma diferença de 20,7% do primeiro gráfico. Essa
diferença também é vista nos alunos que praticam 2 horas de atividade física, antes eram
cerca de 28,3%, e ao final do projeto chegamos a 68,5%, uma diferença de 40,2%
comparado ao antes e após projeto.
São inúmeros os benefícios que uma atividade física com orientação pode trazer
para a vida, não só dos alunos, mas de qualquer pessoa. Quanto mais cedo feita essa
conscientização, melhor será a qualidade de vida do indivíduo.
2. COMPROVANTE DE EXECUÇÃO
Em relação a comprovação de execução do projeto, segue fotos dos itens
adquiridos de acordo com planilha orçamentaria, conforme abaixo:
2.1 NOTEBOOK

O notebook foi item primordial para toda a organização administrativa do
projeto, criação de relatórios, planos de aula, controle de beneficiários e criação
de documentos fundamentais para que seja realizado as Prestações de Contas do
projeto.
2.2 UNIFORMES

Os uniformes do projeto foram peças fundamentais para divulgação do
projeto e identificação dos beneficiários, com as logos do Governo Federal, do Ministério
da Cidadania, da Secretaria Especial do Esporte, da Lei de Incentivo ao Esporte.
3. EXECUÇÃO FINANCEIRA
3.1 - RECURSOS HUMANOS
A contratação de recursos humanos foi feita através de processo seletivo. Todo o processo
foi realizado no mês de fevereiro, dessa forma os profissionais começaram a atuar assim
que tivemos o início de execução do projeto autorizado.
3.2 - MATERIAL DE INFORMÁTICA
No material de informática, conseguimos orçamentos com valores além do
previsto no projeto, sendo realizada a compra com rendimento de aplicação financeira
(R$ 404,00 foram utilizados da aplicação) e a compra feita pelo fornecedor que ofereceu
o menor valor.
4. PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS
Com relação à elaboração do projeto e captação de recursos, foi contratada uma
empresa para a realização dessas etapas, portanto ocorreu tudo bem, apesar da dificuldade
em captação de recursos, não sendo captado o valor integral do projeto. A compra do
material de informática (notebook) foi feita através da melhor proposta de mercado, assim
como a empresa para realizar o apoio administrativo durante a execução do projeto. Na
execução do projeto, não houveram grandes complicações, mas apenas uma pequena
dificuldade em adequar os alunos nas turmas, sendo assim, aumentamos uma turma na
parte da manhã, para melhorar o atendimento aos alunos. Outro ponto importante destacar
foi a dificuldade dos alunos para realizar a inscrição no projeto, visto que precisavam
levar cópias de documentos e os mesmos não tinham dinheiro para tirar as cópias, dessa
forma fomos nos adequando a realidade local e conseguindo atender a todos. A
contratação de recursos humanos ocorreu dentro do planejado, sendo realizado um
processo seletivo e escolhendo a opção mais qualificada, mas durante o projeto, houve
um pedido de desligamento da coordenadora por motivos pessoais e com isso, chamamos
o segundo colocado no processo seletivo para o cargo.

O projeto é na modalidade futsal, o que muitos veem como um esporte masculino,
mas no projeto Avança na Escola e na Bola – Ano II tivemos uma grande procura por
mulheres para a pratica da modalidade, isso mostra que as mulheres vêm conquistando
cada dia mais, o seu espaço no âmbito esportivo e lutando contra preconceitos. E esse
projeto só provou que essa luta por espaço e reconhecimento começa desde cedo, as
meninas do projeto são responsáveis por duas turmas, se mostraram assíduas ao projeto e
em aprender mais sobre o futsal. O resultado desse trabalho foi grande e pode ser
percebido nos jogos escolares de Itaúna, onde as alunas do projeto representaram a Escola
do Bairro São Geraldo nos JEI - Jogos Escolares de Itaúna e foram campeãs no futsal
feminino módulo II. Em 2020, elas irão representar a cidade de Itaúna no JEMG – Jogos
Escolares de Minas Gerais.

Em relação aos objetivos específicos, foi feito um trabalho entre os professores
das escolas e a equipe do projeto: foi passado para os alunos o feedback sobre o
comportamento escolar x participação nas aulas do projeto. Devido a esse trabalho em
conjunto, houveram relatos de professores sobre a melhora desses alunos em sala de aula,
além dos alunos que foram destaques na Escola Estadual do Bairro São Geraldo. A
homenagem aconteceu através de um mural e também durante a Festa da Família, evento
realizado pela escola, que reuniu os alunos e seus familiares com os professores e
funcionários da escola. Segue abaixo os alunos destaques:

CONCLUSÃO
Ao final do projeto em conversa com alguns beneficiários, eles relatam o bem que
o projeto faz e o quanto é importante para seu desenvolvimento e crescimento. Muitos
não praticavam nenhuma atividade física antes de entrar no projeto, hoje eles querem
mais horas aula.
Além dos benefícios que o futsal traz para o corpo, como a melhora no
condicionamento físico e emagrecimento, o futsal é um esporte que estimula tomada de
decisões sob pressão, trabalha a agilidade, faz com que as pessoas que praticam aprendam
a trabalhar em grupo e a respeitar as regras predefinidas. É importante ressaltar que um
professor de educação física, participando diariamente e com conteúdo diversificado,
construindo uma aula mais propicia à aprendizagem é fundamental para tais melhorias,
tanto física como comportamental. O futsal também promove a inclusão e o

desenvolvimento das inteligências múltiplas, transmite valores uteis para vida do cidadão,
desenvolve a coordenação motora e leva valores para a vida. A Lei de Incentivo ao
Esporte Federal é fundamental para o desenvolvimento da modalidade futsal no Bairro
São Geraldo em Itaúna, e de extrema importância para o desenvolvimento humano dessas
crianças e adolescentes.

Belo Horizonte, 17 de março de 2020.
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