


ORÇAMENTO

VISIBILIDADE

A INSTITUIÇÃO

OBJETIVOS

PORQUE FAZER
COMO FAZER

PÚBLICO-ALVO

STAKEHOLDERS

CONTATO



OBJETIVOS DO PROJETO

Implementar o Esporte de 3 Tempos nos horários de recreação contidos na grade 

curricular dos alunos do 1º segmento do ensino fundamental, das escolas públicas do 

município de Paraíba do Sul, tornando-os mais atraentes, divertidos e produtivos. 

•Capacitar 168 professores da rede pública para a utilização da metodologia do 

Esporte de 3 Tempos.

•Supervisionar a aplicação da metodologia nas escolas.

•Promover a prática do Esporte de 3 Tempos nos horários de recreação, contidos 

no turno regular.



PORQUE FAZER

Através do PNE (Plano Nacional de Educação), o Brasil busca enfrentar um atraso

histórico no que diz respeito à educação e universalização da escolaridade de sua

população. Além do acesso, é indispensável que a escola ofereça educação de

qualidade.

Segundo o IBGE:

• 80% dos estudantes estão matriculados na rede pública de ensino

• 48,4% não atingem o grau adequado de proficiência em leitura ao final dos 3 primeiros

anos do ensino fundamental, o que compromete o desenvolvimento e o aproveitamento

nas séries futuras.

• Muitos fatores contribuem para esse quadro. Desde a má formação dos professores

até as desigualdades sociais e regionais.

Dentro de 2 décadas, o Brasil entrará num momento de Bônus Demográfico e essa

será a ocasião propícia para darmos um grande salto de desenvolvimento. Isso só será

possível se tivermos, então, uma população economicamente ativa com uma sólida

formação educacional e profissional.

O esporte como ferramenta educacional tem uma grande contribuição a dar. Com seu

caráter lúdico e com suas características de organização, socialização, estímulo à prática

de hábitos saudáveis e desenvolvimento cognitivo que vão muito além da ludicidade, atrai

e gera interesse possibilitando que as metodologias esportivas sejam adaptadas e

utilizadas em todas as áreas do conhecimento.



PORQUE FAZER

• Há atualmente 3.228 alunos matriculados no primeiro segmento do ensino fundamental.

• Não há aula de educação física para esses alunos. Os horários destinados à atividade

física são utilizados com atividades recreativas, pelos professores generalistas, que em sua

maioria não possui formação específica.

Sendo assim, esses alunos e seus professores perdem um espaço precioso de

desenvolvimento integral que pode ser aproveitado através da prática do esporte

educacional.

Em parceria com a Secretaria de Educação de Paraíba do Sul, pretendemos inserir o

Esporte de 3 Tempos nestas escolas, utilizando os horários de recreação, com o objetivo

de melhorar o desenvolvimento dos alunos, no município.



COMO FAZER

A primeira etapa do projeto será a realização de um curso de capacitação para 168 

professores da rede pública, que atendem em suas turmas 3.228 alunos. O curso será 

ministrado por profissionais nas áreas de psicologia, esporte educacional/ Esportes de 3 

Tempos e pedagogia. Com ele pretendemos, além de habilitar os professores para a 

implementação do Esporte de 3 Tempos nos horários das atividades recreativas de suas 

turmas, convencê-los a respeito da enorme contribuição que o esporte pode oferecer às 

suas práticas pedagógicas.

Ao final do curso, os professores participantes deverão ser capazes de elaborar 

planejamentos de atividades esportivas de 3 Tempos, assim como construir os 

instrumentos necessários para sua execução. Haverá um evento de encerramento no 

qual receberão o certificado de participação no curso de capacitação.

Os professores participantes do curso serão multiplicadores da proposta, junto a seus 

pares, nos seus locais de atuação.     

A segunda etapa do projeto é o acompanhamento da aplicação dessa metodologia nas 

turmas desses professores, realizado pela equipe técnica do projeto, através de aulas 

práticas supervisionadas. Ao final dessa etapa, os professores deverão ser capazes de 

realizar as atividades esportivas de 3 Tempos, previstas nos seus planejamentos, com 

suas turmas. 

Durante todo o processo, as ações serão avaliadas de parte a parte, e monitoradas pela 

equipe técnica do projeto. 



PÚBLICO-ALVO

168 professores da rede 

pública

3.228 alunos do primeiro 

segmento do ensino 

fundamental.



VISIBILIDADE DO PROJETO

A proposta de divulgação do projeto consiste na contratação de uma assessoria de 

comunicação; criação de uma logomarca; um manual de identidade visual; veiculação pela 

internet e outros meios de comunicação; registros fotográficos; espaço exclusivo para o 

projeto Educação pelo Esporte no site da instituição.

A marca dos parceiros e  patrocinadores estará presente em peças como: 

•Cartazes;

•Banners;

•Folders; 

•Certificados;

•Uniforme da equipe técnica;

• Material didático do curso (caderno, caneta, pen-drive); 

•Coletes;

•Material promocional (camisa promocional, sequeezes, bottons, sacola 

participantes);

•Relatório Final;

•Site da Instituição na área parceiros e em área exclusiva do projeto;

•Redes sociais;

Todos os itens de comunicação terão as logomarcas dos patrocinadores e parceiros do 

projeto. 

De acordo com a cota de patrocínio o tamanho e a exposição da marca irão variar.



Stakeholders

São partes interessadas nesse projeto:

• Professores do primeiro segmento do ensino fundamental de 

Paraíba do Sul;

• Alunos da rede municipal de ensino de Paraíba do Sul;

• Secretaria Municipal de Educação de Paraíba do Sul;

• Comunidade de Paraíba do Sul;

• Patrocinadores, apoiadores e parceiros;

• Poder público. 



www.vrprojetos.com.br

contato@vrprojetos.com.br

51 3737.0809

http://www.vrprojetos.com.br/
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