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Sitedo‘NCE-USP’
trazaulasdo‘JT’

Contaçãodehistória
infantilemlivraria

ALivrariaSobrado,quefica
naAvenidaMoema,493,

emMoema,vaioferecerduranteo
mêsdejulhooficinasgratuitasde
contaçãodehistóriasedeartes
paracrianças.Osinteressadosem
participarpodemacessarosite
www.livrariasobrado.com.breche-
carotema,adataeoshoráriosdas
oficinasquecomeçaramnoúltimo
sábadoeserãorealizadasaté28
dejulho.Asinscriçõespodemser
feitasportelefone:11-5052-3540.

OCentrodaCulturaJudaica
vaioferecerdurantetodos

sábadosdejulho,oficinasdeartes
paracrianças.Paraobteroingres-
so,quetemdeserretiradocom
umahoradeantecedência,osinte-
ressadosemparticipardaoficina
têmdelevarumlivroinfantilaser
doadoparaaBibliotecaAnne
Frank.OCentrodaCulturaJudai-
caficanaruaOscarFreire,2500.
Informações:11-3065-4333ou
www.culturajudaica.org.br.

Oficinasdeartes
paracrianças

‘Recreionasférias’começaterça-feira
Começanapróximaterça-
feira,oPrograma“Recreio

nasFérias”daSecretariaMunici-
paldeEducação,queacontecede
10a20dejulho.Serãooferecidas
diariamenteatividadesrecreati-

vas,lúdicas,culturaiseesportivas
paraacomunidade,em340pon-
tosdaCapital,queincluemesco-
las,balneárioseentidadesassis-
tenciais.(www.prefeitura.sp.gov.
br/secretarias/educacao)

Proporcionaresta
experiênciaaosjo-

vensédarsubsídiospara
quefaçamcoisaspareci-
dasforadaescola,envol-
vendoacomunidade”,
CLAUDIASACARDO,USP

Competiçãoeducativa

>pais & mestres

Osplanosdeaulapublica-
dospeloJT,emparceria

comoNúcleodeComunicaçãoe
EducaçãodaUSP,coordenadopelo
professorIsmardeOliveiraSoa-
res,podemseracessadosnosite:
www.usp.br/nce,quetambémtraz
textosacadêmicossobreaEduco-
municação,mídianaescolaeinfor-
maçõessobreoprojetoEducom.rá-
dio,quefoiimplantandonarede
municipaldeensinodaCapitalem
2004.

Sugestãodeaula:JogosPan-Americanos

>pódegiz AEstaçãoCiênciadaUSPestácomprogramaçãoespecialeducativaparaasfériasescolares.
As informações sobre exposições eventos estão disponíveis no site: www.eciencia.usp.br
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MARIAREHDER
maria.rehder@grupoestado.com.br

Aproveitando os dias que antece-
demosJogosPan-Americanos,ase-
remdisputadosnoRiodeJaneiroa
partir do dia 12, o Jornal da Tarde,
em parceria com o Núcleo de Co-
municação e Educação (NCE), da
USP,coordenadopeloprofessorIs-
mardeOliveiraSoares,convidaalu-
nos,professoresecomunidadeato-
marem a iniciativa de organizar
“campeonatos esportivos” como
temaparaumapráticaeducomuni-
cativa. Essa sugestão de atividade
foi elaborada por Claudia Cristina
Sacardo,graduadaemEducaçãoFí-
sica pela USP, especialista na área
pela FMU e professora do Colégio
Bandeirantes,emSãoPaulo.

OBJETIVO

1 Estaatividadetemporobjeti-
vopropiciaraoalunoavivên-

cia plena da organização de um
campeonato esportivo, desde as
primeiras providências, anteriores
ao início dos jogos, à organização
daspartidasatéoencerramentodo
campeonato,comousemapremia-
ção dos vencedores. O aluno será
parteativanaorganizaçãodocam-
peonato,trabalhandodemodoco-

laborativo, inclusive decidindo e
adaptandoalgumasregras,demo-
doaestimularorespeitoaosoutros
colegas e aos ideais olímpicos de
uniãoeintegração,desenvolvendo-
secomo competidoresmais leais e
torcedoresmenosagressivos.

INTRODUÇÃO

2 Aorganizaçãodeumcampeo-
natoesportivoenvolvevárias

etapas,entreelas:
1) elaboração do regulamento do
campeonato: escolha do esporte e
asregrasaseremseguidas;
2) discussão sobre objetivos a se-
remalcançados.Nocasodessapro-
posta, busca-se a prática do espor-
teenquantorecursocapazdefavo-
receraintegração,contribuindopa-
ra ampliar a capacidade do grupo
nasoluçãodeconflitos;
3) definição da equipe de arbitra-
gemresponsávelpelaconduçãode
jogoseelaboraçãodassúmulas;
4) formação da equipe de divulga-
ção das tabelas, que deverão ficar
em local visível, motivação da co-
munidadeparacompareceraosjo-
goseregistrofotográficodoevento;
5) formaçãodasequipesqueparti-
ciparão da competição e elabora-
çãodatabeladejogos.

Tarefas:Duranteocampeonato
1) Divulgação da tabela de jogos e
resultadosemlocalvisível;
2)elaboraçãoepreenchimentodas
súmulasduranteos jogos;
3) resolução de possíveis proble-
mase/ouconflitos;
4) premiação dos vencedores, ou
festa de confraternização, caso a
premiação dos vencedores seja
abolida.
Apósotérminodocampeonato:
1)divulgaçãofinaldosresultadose
exposiçãode imagens;
2)avaliaçãodoserroseacertos.

ATIVIDADE

3 1º momento: os alunos são
convidadosarelatarexperiên-

ciasanterioresrelacionadasàparti-
cipação e/ou organização de cam-
peonatos.Depossedessasinforma-
ções, o professor propõe a criação
deumcampeonatoesportivoorga-
nizado totalmente pelos alunos.
Neste momento, o professor atua
como um facilitador das discus-
sões, direcionando o grupo para o
consensoarespeito:
1) das metas ou objetivos a serem
alcançados–aquestãofundamen-
tal passa a ser: como promover o
campeonato a partir de uma pers-

pectivaeducomunicativa,oqueim-
plicanabuscadaexpressãoedapar-
ticipação de toda a comunidade e
nãoapenasdos jogadoresemqua-
dra,evitandotodaformadecompe-
tiçãodeslealouinadequada;
2)doesporteaserdisputado(coma
escolhadamodalidadecom maior
potencialidadeparafavoreceraso-
lidariedadedosgrupos);
3)regrasaseremseguidas(definin-
doregrasquefavoreçamacolabora-
ção em confronto com a competi-
ção,oquecolocaemquestãoapre-
miaçãoouconfraternização).
2º momento: de posse das deci-
sõesacercadoesporteaserdisputa-
do e das regras a serem seguidas,
proponha a organização das equi-
pes de arbitragem, de divulgação e
das que participarão da competi-
ção. Cabe ressaltar que esta é uma
etapa extremamente importante,
poiscadaumdosalunos devesen-
tir-se valorizado. Aquele que não
gostadoesporteescolhidopodeser
árbitro,narradorparaarádiodaes-
cola, fotógrafo ou “jornalista” que
faráacoberturaparaojornalmural
da escola, ou mesmo ser parte da
comissãodeavaliação.

Oalunotemdeperceberquees-
tásendovalorizadoporsuaspoten-

cialidadesenãoexcluídoporalgum
preconceito do grupo. Se o profes-
sor tiverumaequipe capazdecon-
duzirtodooprocesso,transfiraaela
acoordenação dos trabalhos.Caso
isso não seja possível, ele mesmo
podeassumir a coordenação, dire-
cionandootrabalho:elaboraçãoda
tabela de jogos; escala da arbitra-
gem;estratégiadedivulgaçãoetc.
3ºmomento: cenáriodo pós-jogo;
aproduçãodosprogramasderádio
oudojornalmuralsobreasativida-
des,apremiaçãoouatividadescola-
borativasqueassubstituam,como
umafestadeconfraternizaçãoofe-
recida a todos, sob a liderança da
equipe que obteve maior número
depontos(aequipevencedora).

PROCEDIMENTOS

4 Aduraçãodocampeonatode-
pende da quantidade de au-

lasdisponíveisparaoprojeto.Aela-
boração da tabela de jogos depen-
de da quantidade de equipes que
foramformadasedoformatodedis-
puta escolhido. As súmulas dos jo-
gosdevemsersimples,apenascom
aanotaçãodosgols/pontosedore-
sultadofinal.Aotérminodostraba-
lhos,osalunosdevemserestimula-
dos a identificar se o campeonato

alcançouounãoametaeducomu-
nicativa preestabelecida: favore-
ceu (ou não) a participação de to-
dos, cada um a seumodo? Fortale-
ceuoespíritodecompetiçãooude
colaboração? Quais foram os acer-
toseospontosquemereceriamre-
parosnumapróximaexperiência?

CONCLUSÃO

5 Proporcionar esta experiên-
ciaaos jovens é dar subsídios

paraquefaçamcoisasparecidasfo-
radaescola,envolvendoacomuni-
dade em que vivem. Participando
de todo o processo de criação do
eventoesportivo,oaluno irádepa-
rar-se com inúmeros problemas e
terádeelaborarnovasestratégias.

PAPELDOEDUCADOR

6 O professor é um orientador
dos grupos e deve estar sem-

preatentoàsnecessidadesdecada
um. Possíveis conflitos sempre se-
rão resolvidos conjuntamente por
alunos e professor. Se alguém ficar
semfunção,chame-oparaserassis-
tente, pois todos devem sentir-se
valorizadosduranteaatividade
Consultoria NCE-USP: Izabel
Leão,CarmenGattás,LuciFerraz,
SaleteSoares.
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