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Rio Grande/RS, dias 23,24 E 25 DE ABRIL DE 2019 

 

 

I- FORMAÇÃO “ESPORTE EDUCACIONAL / ESPORTE PARA TODOS” 
 

 O Instituto Esporte & Educação convida professores de educação física, pedagogos e 
gestores vinculados à Secretaria de Esportes e Lazer e/ou da Secretaria de Educação do 
município de RIO GRANDE - RS a participarem da formação continuada em ESPORTE 
EDUCACIONAL / ESPORTE PARA TODOS, dentro das atividades da Caravana do 
Esporte, que serão realizadas. Todos os participantes receberão certificado. A Caravana 
do Esporte tem apoio do Ministério do Esporte, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. 
 
São 80 vagas divididas em duas turmas com frequência nos 03 dias de ação. 
 
 

 40 professores para o período da manhã das 08h às 11h00;  

 40 professores para o período da tarde das 14h às 17h00. 
 
 
A CARAVANA DO ESPORTE  
 
Formação de educadores dentro da metodologia do Esporte Educacional / Esporte para 
Todos, desenvolvida pelo Instituto Esporte & Educação, com objetivo de subsidiar uma 
política pública voltada para o esporte. Aumentar o atendimento em esporte para crianças 
e jovens nas escolas da rede pública de ensino e em centros esportivos públicos. Garantir 
o direito de crianças e jovens, meninos e meninas, de praticarem esportes com inclusão e 
em ambientes livres de violência. A tecnologia desenvolvida e empregada pelo Instituto 
Esporte & Educação, nas suas ações, visa à utilização do esporte como instrumento de 
educação e desenvolve valores como: Solidariedade, Respeito ao outro e às regras, 
Tolerância, Sentido coletivo e Cooperação. Aponta para a prática esportiva com materiais 
de baixo custo, adaptados em tamanho para as faixas etárias, e está fundamentada em 
três princípios básicos: Ensinar Esporte para Todos; Ensinar bem Esporte para Todos e 
Ensinar mais do que Esporte para Todos.  
 

Público da formação continuada 
 
Professores de Educação Física, professores de ensino fundamental I e II, Pedagogos, 
Coordenadores, Gestores públicos, Gestores de unidades educacionais, Monitores de 
programas Educacionais, Professores de núcleos de Esporte, lideranças comunitárias com 
atuação esportiva e estudantes de Educação Física. 
 
Certificação/Horas nos II módulos: 
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A- Serão 6 períodos (turmas manhã e tarde), com CERTIFICAÇÃO DE 30 HORAS do 
Instituto Esporte & Educação-IEE; 

                                                                                                                      
Conteúdos e Metodologia: 
Panorama do Esporte e da Educação no Brasil; Dimensões Sociais do Esporte: que 
esporte é esse que chamamos de educacional; Princípios do Esporte Educacional: quais 
são os princípios norteiam o planejamento de uma aula e/ou sequência didática de esporte 
educacional; Metodologias ativas para o ensino de jogos na educação; O jogo como 
recurso pedagógico; Como escolher e aplicar jogos para o ensino do esporte nas escolas;  
Elaboração e aplicação de aulas para crianças de 4 a 10 anos, de 11 a 14 anos e de 14 
anos em diante; Plano de Continuidade: o que é como se faz e a elaboração do Plano de 
Continuidade para o Município. 
O curso será concluído com um evento de Esporte Educacional “Mini Caravana” para 500 
crianças, tendo como sede a escola escolhida pelo município. As atividades/aulas por sua 
vez serão ministradas pelos professores participantes da formação continuada com base 
na metodologia do Esporte Educacional.  
 

PROFESSORES, COORDENADORES, SUBCOORDENADORES DA CARAVANA 
DO ESPORTE 
 
João Batista Freire 
Livre-docente pela Universidade de Campinas (Unicamp), mestre pela Escola de 
Educação Física da USP e doutor pelo Instituto de Psicologia da USP. Professor de 
Educação Física desde 1971, atualmente coordena o grupo de estudos Oficinas do 
Jogo. Consultor do Instituto Esporte & Educação nos projetos Oficinas do Esporte e 
Caravana do Esporte. 
 
Alexandre Dezen Arena 
Professor de Educação Física desde 1993, especialista em Administração e 
Marketing Esportivo e Voleibol. Treinador Líder para Programas de Liderança 
Juvenil graduado pelo Youth Sport Trust – Agencia do Reino Unido para o fomento 
do Esporte. Coordenador Pedagógico da Caravana do Esporte e de outros 
Programas de formação de Professores do Instituto Esporte e Educação. 
 
Josemar Oliveira Paixão da Silva 
 Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Camilo Castelo Branco 
(Unicastelo). Pós – Graduando em Metodologias do Ensino na Educação Superior- 
Uninter/PR. Atua no terceiro setor desde 2005. Atualmente é Subcoordenador 
Pedagógico do Instituto Esporte e Educação, realizando Formação de Professores 
em Esporte da escola e para Cidadania. 
 
Alan Leão 
Professor de Educação Física, ator, artista plástico. É autor do livro infantil: Tarde 
do esporte na escola. Empreendedor social e Fundador da Rede Comunidade 
Cidadã - Movimento de mobilização social e político pelo esporte educacional e pela 
arte na Zona Sul de SP. Durante 4 anos, foi Secretário Municipal de Cultura do 
Município de Embu das Artes – SP, atualmente no grupo de estudos sobre políticas 
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e práticas para promoção do esporte e da saúde na universidade UNASP - SP e 
Coordenador de projetos do Instituto Esporte e Educação. 
 

 
 Marilene Tavares da Silva 
Licenciada Plena em Educação Física, Coordenação de núcleos de Esporte 
Educacional, Formação de Professores em Esporte da escola e para Cidadania. 
3 Publicações na Revista Cordel Pedagógico, ano 1 Esporte de Aventura, Ano 2 
Curiosidade – Aprendendo com as Bolas, Ano 4 Construção de Materiais. Atua 
como Subcoordenadora Pedagógica do Instituto Esporte e Educação e do projeto 
Caravana do Esporte desde 2014. 
 

 

 

A CARAVANA DO ESPORTE E A CARAVANA DAS ARTES são projetos de 
responsabilidade social da ESPN, DISNEY e UNICEF, em parceria com o Instituto 
Mpumalanga e com o Instituto Esporte & Educação. Contam com apoio dos Ministérios do 
Esporte e da Cultura por meio da Lei de Incentivo ao Esporte e da Lei Rouanet e 
patrocínios de empresas privadas. 
 
O objetivo principal dos projetos é qualificar os educadores para que trabalhem de forma 
mais completa com o esporte e a arte nas escolas, garantindo o reconhecimento das 
raízes culturais locais e a prática inclusiva de diversas modalidades esportivas por todos 
os alunos e alunas da rede pública de ensino. 
 

 

 


