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PROJETO DE FUTSAL

JUSTIFICATIVA: o presente projeto visa oportunizar a prática esportiva para os

alunos da Rede Municipal de Ensino, na faixa etária de 10 a 15 anos, subdivididos

em 3 categorias.

OBJETIVO: diante da grande incidência de crianças e jovens no mundo das drogas,

encontramos no esporte uma forma de oportunizar novas vivências e, assim,

oferecer uma nova perspectiva àqueles que tiverem acesso às regras e limites

intrínseco nas modalidades esportivas.

Diante da oferta da prática da modalidade FUTSAL buscaremos impregnar,

na clientela atendida, os valores das regras que existem na prática da atividade

física coletiva. Além dos fundamentos básicos da modalidade buscaremos o alto

rendimento dos atletas para a disputa de campeonatos.

DIAGÓSTICO DA CLIENTELA ATENDIDA: a oferta, dessas aulas, será de 50 vagas

compreendendo a faixa etária estabelecida em cada categoria, respeitando a oferta

e procura até atingir o numero limite de alunos/turma.

No decorrer das atividades acontecerá a pré - seleção. Assim o alto

rendimento fará parte de uma equipe selecionada.

PROPOSTA DE CRONOGRAMA:

2ª feira 4ª feira 6ª feira

15 horas às 17 horas 15 horas às 17 horas 15 horas às 17 horas

Sendo 10 a 13 anos Sub 13 no seguinte horário 15h00minh ás 16h00minh

Sendo 14 a 15 anos sub 15 no seguinte horário 16h00minh ás 17h00minh

MATERIAL NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO:

 10 bolas penalty matys 500, em PVC, com circunferência de 63 cm, pressão
de 8Lbs, 32 gomos, ou outra igual ou de melhor qualidade;



 25 cones chapéu chinês-“pratinhos”- é o equipamento ideal para treinos de
velocidade e explosão. Fabricado em material resistente e flexível ou de
melhor qualidade;

 Escada de agilidade: plástica, com 45 cm de comprimento, com degraus
ajustáveis, dobrável, com ganchos de fixação, semi-profissional;

 10 cones: em polietileno, indicado para melhora da coordenação motora e
ganho de velocidade e agilidade.

 20 coletes sendo (10 de cor vermelho) e (10 de cor verde)

Metodologia

Aulas constituídas de alongamento, aquecimento, trabalho físico, tático e
trabalho físico tático e suporte pedagógico e motivacional.
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APRESENTAÇÃO

Este projeto é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e

turismo em conjunto com as empresas do nosso município, é ministrado por

profissionais da área da Educação Física da Secretaria Municipal de Esporte,

Lazer e Turismo de Piracanjuba. O projeto também permitirá o

desenvolvimento da corporeidade de cada aluno, estimulando para o sistema

de distintivos, bem como para a prática esportiva na natação do Aprender

Fazendo e como consequência a utilização destes conhecimentos para o bem

comum.

JUSTIFICATIVA

O projeto tem como propósito a contribuição no desenvolvimento do

caráter dos jovens, como o desenvolvimento desses jovens na prática da

natação como esporte e a revelar novos atletas de auto rendimento, para que

dispute copetições no município, estado e no Brasil, sem distinção de raça,

crença e origem social. Auxiliando-os na realização das plenas potencialidades

físicas, intelectuais, sociais, afetivas e espirituais para que possam exercer a

cidadania. Com na natação entendemos que as atividades propostas neste

projeto, a Natação Educacional e esportiva de auto rendimento, poderão

capacitar o indivíduo a sentir e utilizar o corpo como ferramenta de

manifestação e interação com o mundo, o que chamamos de corporeidade.

Esta corporeidade evolui com a idade e com os estímulos que recebe,

permitindo progressivamente que a pessoa seja um só, corpo e mente.

A natação é um dos exercícios mais completos e saudáveis da

atualidade. É importante como atividade física para manutenção da saúde,

desenvolvendo o sistema cardíaco e respiratório, pode servir também como

meio de defesa contra afogamentos ou em operações de salvamento.



OBJETIVOS

 Proporcionar a essas crianças a oportunidade de se praticar um esporte

através da natação.

 Diminuir o índice de crianças em contato com o mundo das drogas e

violências através do esporte.

 E revelar novo atletas no esporte através de seleção feita dentro do projeto

para disputa de campeonatos de auto rendimento.

Proposta de Cronograma
Turno 2° Feira 4°Quarta 6° Feira

Matutino 09:00h as

11:00h

09:00h as

11:00h

09:00h as

11:00h

Vespertino 15:00h as

17:00h

15:00h as

17:00h

15:00h as

17:00h

Sendo 10 a 11 anos sub 11, 12 a 13 sub 13 e 14 e 15 sub 15 sendo divididos

nos horários disponíveis do cronograma do projeto.

Material Necessário para execução
Quantidade Descrição
50 Tocas para natação tamanho M, P

50 Sungas para natação tamanho M,P,G

50 Pranchas de Natação

50 Macarrão Flutuante

50 Flutuador para Natação

50 Óculos de Natação

METODOLOGIA

As aulas serão constituídas em aquecimentos específicos, aulas teóricas

e prática, trabalhos físicos específicos para natação, alongamentos e suporte

pedagógico e motivacional.
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APRESENTAÇÃO
Este projeto é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e

turismo, e ministrado por profissionais da área da educação Física da

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e turismo de Piracanjuba.

O projeto tem por objetivo promover a melhoria da qualidade de vida de

todos as faixas etárias priorizando a terceira idade, além da participação em

prática de exercícios e atividades físicas orientadas.

JUSTIFICATIVA
O projeto tem como propósito, A ginástica proporcionar aos seus

participantes momentos agradáveis e mostrar a importância de se praticar

exercícios físicos e seus benefícios, com atividades elaboradas e efetuadas

com a orientação de um profissional da área da educação física. As atividades

físicas têm como objetivo a manutenção do peso corporal, melhoria da

mobilidade, da velocidade e do equilíbrio ao andar, auxilio no controle do

diabetes, das doenças cardíacas e dos problemas com colesterol alto e

hipertensão, redução da ocorrência de acidentes são alguns dos resultados

proporcionados pelo exercício físico aos idosos.

OBJETIVOS

 Estimular essas pessoas a praticar atividades físicas regularmente.

 Diminuir o índice de pessoas com sedentarismo e de doenças causadas

por ele e outros, proporcionar o aumento da autoestima e bem estar

físico e psicológico nessas pessoas através de atividades físicas

regulares e orientadas.

 Promover momentos de descontração, de interação entre grupos, de

desinibição, de socialização entre pessoas, de movimentos expressivos

realizados de forma prazerosa, com atividades interessantes,

desafiantes e que levam a novas descobertas.



CRONOGRAMA DE DIAS E HORÁRIOS
2° Feira 3° Feira 4° Feira 5° Feira

18:00 as 19:00 18:00 as 19:00 18:00 as 19:00 18:00 as 19:00

MATERIAL NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO:
Som e o Espaço Físico da Feira Coberta.

METODOLOGIA: As atividades serão constituídas de Aquecimentos,

Alongamentos, Exercício Laboral, Exercícios resistidos na academia,

caminhadas e circuitos de exercícios laborais, com acompanhamento total de

um profissional da área da Educação física.
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APRESENTAÇÃO
Este projeto é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e

turismo, e ministrado por profissionais da área da educação Física da

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e turismo de Piracanjuba, e também

acompanhado diariamente por uma enfermeira dando total suporte como

aferições de pressão arterial, teste glicêmicos e entre outros a essas pessoas.

O projeto tem por objetivo promover a melhoria da qualidade de vida do idoso,

além da participação em prática de exercícios e atividades físicas orientadas.

JUSTIFICATIVA
O projeto tem como propósito, proporcionar aos seus participantes

momentos agradáveis juntamente com atividades físicas e mostrar a

importância de se praticar exercícios físicos e seus benefícios, com atividades

elaboradas e efetuadas com a orientação de um profissional da área da

educação física. As atividades físicas têm como objetivo a manutenção do peso

corporal, melhoria da mobilidade, da velocidade e do equilíbrio ao andar, auxilio

no controle do diabetes, das doenças cardíacas e dos problemas com

colesterol alto e hipertensão, redução da ocorrência de acidentes são alguns

dos resultados proporcionados pelo exercício físico aos idosos. "O processo de

envelhecimento é natural e irreversível na vida de todos, mas através de

atividades físicas, os idosos conquistam novamente a força em sua saúde

física, psicológica e nas relações sociais".

OBJETIVOS

 Estimular essas pessoas a praticar atividades físicas regularmente.

 Diminuir o índice de pessoas com sedentarismo e de doenças causadas

por ele e outros, proporcionar o aumento da autoestima e bem estar

físico e psicológico nessas pessoas através de atividades físicas

regulares e orientadas.

 Promover momentos de descontração, de interação entre grupos, de

desinibição, de socialização entre pessoas, de movimentos expressivos



realizados de forma prazerosa, com atividades interessantes,

desafiantes e que levam a novas descobertas.

 Propor atividades físicas adaptadas às reais necessidades dos idosos,

favorecendo desta forma, a melhora da autoestima, do equilíbrio da

destreza motora, levando-os a ter mais confiança nas suas

potencialidades.

CRONOGRAMA DE DIAS E HORÁRIOS
2° Feira 4° Feira 6° Feira

07:00h as 08:00h 07:00h as 08:00h 07:00h as 08:00h

MATERIAL NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO:
Quantidade Descrição

30 Colchonetes tamanho padrão

10 Kits Elásticos para Exercícios Físicos

10 Bolas de Medicine ball sendo 5 (cinco) de 1 kg e 5 (cinco) de 2

kg

01 Escada para exercício físico de coordenação motora, agilidade e

funcional

METODOLOGIA: As atividades serão constituídas de Aquecimentos,

Alongamentos, Exercício Laboral, Exercícios resistidos na academia,

caminhadas e circuitos de exercícios laborais, com acompanhamento total de

um profissional da área da Educação física.
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Programa Voleibol Piracanjuba

O esporte sendo utilizado como uma ferramenta na construção de sonhos e na busca por resultados.
Diversos estudiosos transpõem as linhas das quadras nos aspectos técnicos e mostram a imprescindível

relação desta atividade com a vida real. Todos têm o conhecimento do papel importante que a prática
esportiva tem no afastamento dos jovens do envolvimento no mundo das drogas, que destroem milhares

de vidas e famílias afetando toda a sociedade.

O programa Voleibol Piracanjuba visa despertar na Comunidade Piracanjubense à prática regular da

atividade física, possibilitando melhorias na qualidade de vida da população, optando por hábitos mais
saudáveis.

O Projeto Voleibol Piracanjuba também tem o interesse no envolvimento da sociedade tanto na pratica do
voleibol quanto, proporcionas momentos de lazer e ao mesmo tempo despertar o interesse pela pratica da
modalidade.

O Programa Voleibol Piracanjuba e uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Piracanjuba através da
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEMEL, que visa oportunizar a iniciação esportiva,

aperfeiçoamento e treinamento ao maior número possível de crianças, adolescentes e adultos em nossa
cidade. Esta ação só e possível através das importantes parcerias na implantação de núcleos de
atividades esportivas na cidade possibilitando o convívio social através do esporte, desenvolvendo o
espírito de equipe e a descoberta de novos hábitos e jovens talentos.

Objetivo:

O Projeto Voleibol Piracanjuba tendo o objetivo, retirar às crianças e adolescentes das ruas, promovendo
perspectiva na formação de atletas, tendo o principal objetivo dentro do esporte a formação de um

cidadão com caráter e dignidade, sabendo superar as dificuldades da vida de forma que sempre terá a
escolha de bons princípios e para os adultos promover a pratica de atividade física fazendo uma

sociedade mais preocupada com a saúde.

Benefícios do Projeto:

- Inserção a uma modalidade esportiva sem custos para a família;

- Uniformes para a prática esportiva;

- Meio incentivador para a formação educacional;

- Facilitador na integração e convívio social;

- Desenvolvimento de valores éticos e morais;

- Palestras nas áreas de saúde, esporte e prevenção;

- Avaliação Física para identificar novos talentos;

- Esporte de rendimento no Voleibol;

- Inserir o esporte nas periferias da cidade;

- Promover a socialização;

- A pratica de hábitos saudáveis;



Projeto Voleibol Nas Escolas

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de
Piracanjuba, por se tratar de um programa especifico da área esportiva, desenvolvendo o esporte nas
escolas, que consiste em promover atividades esportivas no horário contrário ao turno letivo nas unidades

escolares da Rede Pública Municipal; O Programa e aplicado em toda Rede, mas está intimamente ligada
a visão da gestão da unidade escolar e ao professor de Educação Física vinculado a Rede;

Objetivo:

Promover atividades esportivas nas unidades escolares da rede pública municipal de Piracanjuba

Benefícios do Projeto:

- Inserção a uma modalidade esportiva sem custos para a família;

- Meio incentivador para a formação educacional;

- Facilitador na integração e convívio social;

- Desenvolvimento de valores éticos e morais;

Promoção e realização de eventos esportivos oficiais/não oficiais do calendário esportivo do
município.

Jogos estudantis

Jogos Abertos de Goiás

Campeonato Goiano de Voleibol

Campeonatos realizados Pela SEMEL

Horário de Funcionamento:

Dia da Semana: Segunda feira, Quarta feira e Sexta feira

Matutino: 9h às 11h

Vespertino: 15h às 17h
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Piracanjuba, 30 de Janeiro de 2017

Hidroginástica
o
Definição

A hidroginástica é um exercício físico, ou melhor, uma atividade aeróbica
realizada dentro da piscina com alguns equipamentos de natação para melhor
auxílio na reprodução dos exercícios propostos pelo professor.
Ultimamente tem sido bastante procurada, principalmente por pessoas de mais
idade, devido os benefícios que ela traz à saúde além de ser muito simples de
praticar. É indicada para quem tem excesso de peso, problemas e impactos
nas articulações e sensações de desconforto e dores no corpo, problemas com
a respiração, além de aumentar a resistência muscular.
A água da hidroginástica geralmente bate na altura do ombro ou um pouco
acima da cintura, para que a pessoa se sinta firme, segura e bem apoiada,
para não danificar a coluna ou membros superiores, e porque a água nessa
altura permite que a pessoa tenha melhor desenvolvimento nos exercícios
localizados.
Para entrar em um exercício aeróbico como esse, dentro da piscina, não é
preciso nenhuma vestimenta especial, o que é indispensável é apenas um
maiô ou bíquini e uma touca.

História

A hidroginástica surgiu na Alemanha, para atender inicialmente um
grupo de pessoas com mais idade, que precisava praticar uma atividade física,
segura, sem causar riscos ou lesões articulares e que lhes proporcionassem
bem estar físico e mental.
A 460 – 375 a.C. em épocas remotas já se utilizavam de banhos de contrastes
para o tratamento de doenças. Os romanos utilizavam 4 tipos de banhos:
1. Banho frio (recreação) – frigidarium;
2. Banho tépido (local contendo ar aquecido) – tepidarium;
3. Outro banho – (ambiente fechado, saturado de ar úmido quente) – provocar
sudorese => este tipo de ambiente lembra as atuais saunas seca e úmidas
atualmente existentes;
4. Banho quente – caldarium.
Na alemanha, por volta de 1722, os banhos mornos eram utilizados para aliviar
espasmos musculares e nos pacientes necessitados de relaxamento.
Aproximadamente 57 anos depois (1779), em Edimburgo, foi empregado o
banho frio em várias condições febris. De acordo com alguns documentos por
volta do ano de 1830, Vincent Pressnitz, iniciou o uso da água fira e exercícios



vigorosos. Este cidadão acreditava que essa atividade trazia inúmeros
benefícios para o corpo, embora sua tese fosse considerada empírica nos
meios clínicos da época.
Por volta de 1835, o Dr. Winternitz de Viena mais Wright e Currie, tomando o
assunto à nível de pesquisa, chegaram à conclusão que havia ciência sobre as
reações dos tecidos na água, em suas várias temperaturas e os benefícios
proporcionados no tratamento de várias doenças.
Daí, estabeleceu bases fisiológicas aceitas, nascendo, então, a hidroterapia
como alternativa de cura recomendada pela medicina e que se alastrou pela
Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos e foi ganhando seu espaço pelo mundo.
No Brasil, a hidroginástica chegou a 27 anos, sendo desenvolvida em vários
locais como: clubes, academias, spas, etc..., apresenta-se sobre vários
programas denominados como hidroaeróbica, hidropower, aquanástica,
hidrofitness, hidroesporte, fitness aquático etc..



A hidroginástica melhora a capacidade aeróbica e cardiorrespiratória, a
resistência e a força muscular, a flexibilidade e o bem-estar geral. Ela tem a
vantagem de poder ser praticada por pessoas de qualquer sexo e de qualquer
idade. A hidroginástica é uma opção alternativa para o seu programa normal de
exercícios. É uma excelente opção para pessoas que levam uma vida muito
agitada e têm pouco tempo para a prática de exercícios. A hidroginástica serve
tanto para atletas em treinamento, como para gestantes, pessoas que estão
recuperando lesões, ou que estão acima ou abaixo do peso ou aquelas com
algum tipo de deficiência.
Os exercícios aquáticos são divertidos, agradáveis, eficazes, estimulantes,
cômodos e seguros. A hidroginástica permite a redução no esforço articular. É
uma excelente opção de atividade física, para chegar à boa forma e a um estilo
de vida mais saudável. É importante levar uma vida saudável, praticar esportes
e cuidar da alimentação em geral. Isso só trará benefícios para você.

- Benefícios da hidroginástica:

Pode ser praticada por homens, mulheres, jovens e idosos; pessoas ocupadas
com pouco tempo para praticar exercícios, atletas em treinamento, gestantes,



pessoas que estão se recuperando de alguma lesão, magros, gordos, pessoas
com alguma deficiência e aqueles que querem uma outra opção para os
programas normais de exercícios.
É uma atividade divertida, onde há uma grande interação durante a aula com
outras pessoas. Pessoas tímidas podem se favorecer deste tipo de interação,
se soltar mais e até eliminar a inibição.
Melhora a capacidade aeróbica, a resistência cardiorrespiratória, a resistência
e a força muscular, a flexibilidade e o bem-estar geral.
Gasto calórico por volta de 400 kcal/hora.
Melhora os níveis de força e o desenvolvimento dos principais grupos
musculares.
Aumenta a circulação sangüínea e a resistência do sistema cardiorrespiratório.
Tonifica os músculos, torneando braços, pernas e glúteos.
Melhora a flexibilidade das articulações.

- Riscos/cuidados da hidroginástica:

Desde que você tenha feito uma consulta médica anterior, não há nenhum tipo
de problema.
Como a hidroginástica é uma atividade praticada com a água no nível do
ombro, o peso do corpo diminui 90%. Isso praticamente elimina os impactos
musculares e articulares.
Quanto mais baixo o nível da água, maior será o impacto.

- Principais grupamentos musculares trabalhados na hidroginástica:

Glúteos.
Braços.
Pernas.
Abdômen.
Costas.

- Dicas para um melhor rendimento físico na hidroginástica:

Para trabalhar melhor a capacidade cardiovascular mantenha uma freqüência
entre 70% e 85% da sua capacidade total. Para perder peso e queimar
gorduras é ideal manter a freqüência cardíaca entre 55% e 70%.
Mantenha a respiração de forma contínua, não a bloqueie.
Procure fazer pelo menos 2 a 3 aulas de 45 minutos por semana.

- Materiais/vestimenta/equipamentos para a hidroginástica:

Step: parecidos com os que são utilizados fora da água, trabalha exercícios de
perna.



Halteres: são utilizados para realizar exercícios de braços. Existem vários tipos
e formatos de halteres que influenciam no resultado do exercício.
Luvas: podem ser de material plástico, lycra ou neoprene. Aumentam
resistência na água e dobram o esforço durante as aulas.
Tornozeleiras: são utilizadas nas pernas, mais especificamente nos tornozelos.
Aumentam a resistência na água e fortalecem a musculatura dos glúteos e das
pernas.
Noodles (cobrinha ou macarrão): é um flutuador versátil. É um material com
várias utilidades. É usado para exercícios abdominais, exercícios de braço,
exercícios localizados para pernas e glúteo.
Acquajogger: colete feito de espuma flexível, ajustável à cintura.
Aquafins: deve ser utilizado nos tornozelos ou nos punhos para trabalhar
resistência. A força deve ser focada na musculatura em que se quer trabalhar.
Tonifica os músculos mais rapidamente.

Uso Pessoal:

Maiô
Sunga
Meia antiderrapante
Touca em silicone

Metodologia

As aulas serão realizadas no CSP, duas vezes por semana, com duração de 1
hora.
Início da aula as 8h e término as 9h.
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