
ROTEIRO PARA O BANCO DE PROJETOS

NOME DA ESCOLA: E.M.E.F França Pinto

NOME DO PROFESSOR ENVOLVIDO: Leonardo Costa da Cunha 

NOME DO PROJETO: Punhobol na Veia.

RESUMO: O Projeto visa difundir a prática do Punhobol como esporte educacional não
só para a comunidade da E.M.E.F França Pinto, mas, também, para todas as escolas e
professores interessados em aprender o esporte. A escolha do Punhobol se deu devido à
facilidade  de  adaptação  dos  espaços  e  materiais  para  a  prática  deste  esporte  e,
principalmente, à facilidade e à pedagogia de suas regras.

ANOS AOS QUAIS SE DESTINA O PROJETO: 6º aos 9º anos

OBJETIVOS DO PROJETO:

Geral:  
- Disseminar o Punhobol como esporte inclusivo e de potencial para formação educativa

no ambiente escolar. 

Específicos: 
-  Oportunizar  a  prática  de  um esporte  saudável,  com diversos  benefícios  para  seus

praticantes; 

- Estimular, por meio da prática do esporte, aspectos fundamentais do comportamento

humano, tais como a responsabilidade, a solidariedade, a disciplina e o respeito a si e ao

próximo; 

-  Organizar  eventos  esportivos  escolares  (torneios  e  festivais)  para  a  promoção  do

esporte, e oportunizar vivências aos praticantes e aos responsáveis pelo trabalho nas

escolas; 

- Difundir a prática do Punhobol no ambiente escolar de Rio Grande; 

-  Proporcionar  espaços  de  formação  para  os  praticantes,  como  palestras,  oficinas,

viagens, competições e organização de eventos; 

-  Oferecer  aos  estudantes  participantes  das  equipes,  a  participação  em competições

organizadas em nível regional e estadual; 

-  Oferecer  aos  estudantes  participantes  do projeto saídas  de campo para conhecer  a

prática do punhobol na Sogipa (Porto Alegre) e Sociedade Ginástica (Novo Hamburgo).



PROCEDIMENTOS:

          No ano de 2013, os professores Leonardo Costa da Cunha (EMEF França Pinto/

IFRS), Jefferson Larroque (EMEF Porto Seguro) e Leontine Lima dos Santos (na época,

EMEF Antônio Carlos Lopes) participaram, na cidade de Camaquã/RS, do I WorkShop

de  Punhobol  Escolar,  promovido  pelo  professor  Tales  Amorim,  do  IFSul  Campus

Camaquã.  Na oportunidade,  tivemos troca de experiências  com Jorge Heck e Deise

Heck, responsáveis  pelo esporte  na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo e pelo

Projeto Punhobol nas Escolas, e com Gastão Englert, ex-jogador e treinador da seleção

brasileira e atual treinador da seleção dos Estados Unidos de Punhobol. 

          No mesmo ano, logo após chegar do evento, comecei a propor o Punhobol

durante as aulas de Educação Física da EMEF França Pinto, conseguindo desenvolver o

esporte durante todo o 3º trimestre de 2013. Com o sucesso da proposta, foi realizado, já

em 2013, o I Festival de Punhobol do França Pinto, que contou com a presença de 80

pessoas, inclusive com a participação d e outras escolas.

          Já em 2014 o Punhobol começa a se consolidar como um esporte escolar na

EMEF França Pinto,  já que foi implementado um projeto de punhobol na escola. O

projeto visa a formação de equipes e tem um trato pedagógico mais focada para treino,

ou seja, com uma metodologia um pouco diferente do Punhobol praticado nas aulas de

Educação Física. Com isso, além da realização do II Festival de Punhobol do França

Pinto, que no ano de 2014 foi realizado no Centro Esportivo do Sport Club Rio Grande,

a escola participou do I Campeonato Gaúcho de Punhobol Escolar, tendo a primeira

etapa realizada na cidade de Novo Hamburgo e a segunda etapa na cidade de Camaquã.

          Foi comprovado o sucesso do projeto de Punhobol não só pelo alto nível que os

treinos  passaram  a  ter,  mas  principalmente  pelo  fato  de  que  na  primeira  etapa

conseguimos montar somente uma equipe Sub-14 com nível para competição. Já três

meses depois, para a segunda etapa, a EMEF França Pinto foi representada por duas

equipes Sub-14, de mesmo nível técnico.

          No ano de 2015, o projeto de Punhobol da escola se consolida e possui mais de 30

participantes.  Nesse  ano  estão  sendo  preparadas  equipes  para  a  participação  no  II

Campeonato Gaúcho de Punhobol Escolar,  que em 2015 teve sua I  Etapa em Novo

Hamburgo e a II Etapa em Rio Grande. 

          Em 2015 também foi realizado, com grande sucesso, o III Festival França Pinto

de Punhobol, que dessa vez aconteceu no Centro Esportivo da FURG e teve apoio dos



acadêmicos de Educação Física da Universidade que fazem parte do PIBID (Programa

Instituição de Bolsas de Iniciação a Docência) e da Assessoria de Educação Física da

Secretaria de Município da Educação. 

          O evento tomou grande repercussão em 2015, contando com a participação de

nove escolas. Além da anfitriã França Pinto, participaram também as escolas Clemente

Pinto,  Porto  Seguro,  Wanda  Rocha,  Peixoto  Primo,  Helena  Small,  Antônio  Carlos

Lopes, IFRS e Cesam. Além das escolas rio-grandinas, o IFSul – Camaquã também

esteve representado pelo professor de Educação Física Tales Amorim, que é um dos

maiores incentivadores do Punhobol no Brasil. 

          Cerca de 120 estudantes e professores participaram do Festival, que tem como

principal objetivo divulgar o esporte na cidade do Rio Grande, ensinando professores e

alunos a jogar, para que esses levem e pratiquem o esporte em suas escolas. 

          Apesar dos esportes clássicos (futsal, handebol, basquete e vôlei) serem os mais

difundidos no ambiente escolar, o Punhobol é o que mais possibilita vivências de cunho

pedagógico, principalmente no que diz respeito as suas regras. 

          Primeiramente é um esporte sem contato físico, o que facilita a participação de

estudantes com estrutura física, idade e gênero distinto,  jogando juntos. Além disso,

suas  regras  possibilitam  uma  maior  participação  dos  estudantes,  mesmo  os  menos

habilidosos. A possibilidade de a bola poder quicar uma vez entre cada passe é com

certeza a  regra mais  peculiar,  facilitando o aprendizado do esporte.  Outra regra que

chama a atenção é a do saque, que diferente do vôlei, em que saca o time que obteve o

ponto,  no Punhobol acontece o contrário,  o time que sofreu o ponto é quem tem o

direito de sacar, fazendo com que uma equipe que seja tecnicamente inferior a outra

também consiga  participar  a  todo  o  momento  do  jogo,  sem ser  “massacrada”  pelo

adversário. 

          Por fim, outra regra bastante interessante e importante para o ambiente escolar é a

exigência  de  pessoas  diferentes  terem que  tocar  na  bola,  não  podendo  um mesmo

jogador repetir ou tocar na bola mais de uma vez durante a armação de uma jogada. Tal

regra possibilita que, tanto os menos habilidosos participem da jogada, assim como os

mais  habilidosos  não  possam se  sobressair  aos  colegas,  evitando  que  o  jogo  passe

somente pelos chamados, culturalmente no meio esportivo, de “fominhas”.

          Além dessas regras, durante as competições, outra vivência pelas quais os alunos

passam é muito importante para a formação do caráter, da boa convivência e do respeito

com o outro, que é a respeitosa saudação que acontece entre as equipes antes de cada



partida, no qual uma equipe perfilada de frente para a outra saúda os adversários os

cumprimentado e dizendo o nome da escola.

          Por esses motivos, somado a prática cativante do Punhobol, que escolhi e entendi

esse esporte como uma ferramenta educacional importantíssima para difundir a prática

esportiva no contra turno escolar de forma saudável, respeitosa e de forma educativa. 

MATERIAIS/RECURSOS NECESSÁRIOS:  quadra  ou  espaço com grama,  bolas  de
punhobol, de vôlei ou de iniciação esportiva, cones, cordas ou elásticos.

DURAÇÃO APROXIMADA DO PROJETO: de março a dezembro.

 

AVALIAÇÃO DO SRESULTADOS OBTIDOS:

Com cerca  de  2  anos  de  implementação  do  Punhobol  na  escola,  entre  as  aulas  de

Educação Física e o Projeto Punhobol na Veia, percebemos muitas ações realizadas,

integrando a comunidade escolar com outras comunidades, grupos e instituições. Os

resultados são estimulantes, com reflexos positivos em vários aspectos, tais como: 

a) Diminuição a níveis ínfimos da resistência dos alunos nas aulas de Educação Física

com o conteúdo Punhobol; 

b) Crescente interesse dos estudantes em participar das equipes de representação da

escola; 

c) Aumento gradativo do número de pessoas que já ouviram falar em Punhobol; 

d) Aumento gradativo do número de pessoas que possuem conhecimento básico sobre o

Punhobol; 

e) Crescimento no número de escolas e professores de Educação Física, interessados em

receber informações sobre o Punhobol; 

f) Organização de eventos esportivos; 

g) Participação de torneio e campeonatos de Punhobol. 

CONTATO DO PROFESSOR:

leonardo.cunha@riogrande.ifrs.edu.br

53-84459828

mailto:leonardo.cunha@riogrande.ifrs.edu.br


CONTATO DA ESCOLA:

francapinto09@gmail.com

53-32326226

FACEBOOK PUNHOBOL:

PUNHOBOL (Fistball) RIO GRANDE/RS

mailto:francapinto09@gmail.com

