
Pedagogia:   Aut. Dec. nº 93110 de 13/08/1986 / Reconhecido Port. Nº 717 de 21/12/89/ Renovação Rec. Port. SERES/MEC  nº 278, de 20/04/2018 
               Educação Física: Aut. Port. nº 766 de 31/05/2000/Rec. Port. nº 3.755 de 24/10/05 / Renovação Rec. Port. SERES/MEC nº 794, de 14/12/2016, D.O.U. nº 240, de 15/12/2016 

Artes Visuais: Autorizado  pela Portaria nº 3.689 de 17/10/2005 /Reconhecido Port. nº 1.710, de 18/10/2010 
Ciências Biológicas: Aut. Port. nº 23 de 10/01/2007/ Rec. Port. nº 651 de 10/12/2013 / Renovação Rec. Port. SERES/MEC nº 1094, de 24/12/2015 

             Ciências Contábeis: Aut. Dec. 14/08/1995; Reconhecido Port. nº 2.110 de 01/10/2001; Renov. Rec. Port. SERES/MEC nº 270 de 03/04/2017, D.O.U. nº 65, de 04/04/2017 
Tecnólogo em Estética e Cosmética:  Autorizado pela Portaria nº 239 de 05/03/2015, D.O.U. nº 44, de 06/03/2015 

         Agronomia: Autorizado pela Portaria nº 199 de 02/06/2016 
Educação Física (Bacharel): Autorizado pela Portaria nº 334 de 26/07/2016, D.O.U. nº 143, de 27/07/2016 

Mantida pela A.E.S.P. 
Av. Presidente Vargas, 725 – Centro – Tel.: (67) 3437-3804  – Ponta Porã – MS 

Home Page: www.magsul-ms.com.br         E-mail: graduacaomagsul@gmail.com; secretariamagsul@gmail.com e ed.fisicamagsul@terra.com.br  

 

PROJETO DAS FACULDADES MAGSUL 
2018 

 

(   ) ENSINO       (   ) PESQUISA   (X) EXTENSÃO 
 

1. Título: Festival de Voleibol 
Área temática: Patrimônio Histórico-Cultural 

2.  Responsável pelo Projeto: 
(   ) Discente     (X) Docente 
Nome: Silvano Ferreira de Araújo 

3. Telefones para contato: (67) 99642-2180 

4. Endereço eletrônico: saraujo@live.com 

5. Curso: Educação Física 

6. Área de formação: Educação Física 

7. Titulação: 
(    ) Especialização                             (    ) Especialização na área 
( x ) Mestrado                                       (    ) Doutorado 

8. Carga horária dedicada ao projeto:  
20 horas 

9. Instituições envolvidas no Projeto:  
Faculdades Magsul e comunidade escolar 

10. Responsável orçamentária financeira:  
Faculdades Magsul e acadêmicos do 3º semestre do Curso de Educação Física 

11. Clientela envolvida:  
Acadêmicos do 3º semestre do Curso de Educação Física das Faculdades Magsul e 
estudantes de escolas públicas e privadas da cidade de Ponta Porã e Região. 

12. Estimativa de Participantes:  
Acadêmicos: 48  
Escolares: 150 
Pessoas da Comunidade: sem estimativa 
 

13. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA  

A modalidade esportiva Voleibol é comumente utilizada na Educação Física 
escolar, pois está ligada às áreas da saúde, da educação e da competição, seus 
principais campos de atuação. Uma modalidade esportiva que ajuda em muito no 
desenvolvimento das habilidades motoras básicas, trabalha-se muito em equipe, é de 
grande importância na formação psicomotora de uma criança, além de proporcionar aos 
seus praticantes um bem-estar que poderá lhe ajudar em muito na busca pela qualidade 
de vida. 

Neste sentido, o Projeto visa, além de preparar os acadêmicos para a atuação 
profissional, busca, também, criar nos escolares o espírito da boa saúde, incentivando a 
cultura corporal do movimento independente da classe social e a sociabilidade entre 
todos os participantes.  

http://www.magsul-ms.com.br/
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14. OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 
- Proporcionar a divulgação da modalidade Voleibol por meio de um Festival 

escolar, organizado pelos acadêmicos do Curso de Educação Física, além de prepará-
los para o exercício funcional da parte teórica e prática na consecução de um trabalho 
sério, organizado e eficiente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Proporcionar aos acadêmicos do Curso de Educação Física a organização de um 

Festival, visando uma melhor fundamentação didática, o conhecimento de arbitragem, 
de administração e solução de possíveis problemas de sociabilização. 

- Criar situações prazerosas de jogo e despertar nos escolares a cultura corporal 
do movimento para a melhora da qualidade de vida e sociabilização. 

- Vivenciar experiências práticas em classes sociais diferentes. 
- Oferecer aos acadêmicos subsídios que possam norteá-los para o efetivo 

exercício profissional, estimulando fatores sociais fundamentais como: ética, 
responsabilidade, compromisso com a sua profissão, tendo como base os fundamentos 
teóricos estudados em sala e a aplicação efetiva por meio do festival. 
 

15. METODOLOGIA 

A realização do Festival será de forma prática onde todos os participantes tanto 
escolares quanto acadêmicos estarão em processo de aprendizagem. Os acadêmicos 
terão a responsabilidade de formar e treinar as equipes, repassando o conhecimento 
que adquiriram nas aulas de Metodologia do Voleibol.  

O jogo é a forma que será usada para desenvolver a prática dos alunos e 
acadêmicos em situações de socialização, regras, organização e aprendizado mais 
profundo da modalidade. Sendo assim, a preparação dos alunos deverá ser por 
meio dos Jogos Cooperativos, com atividades que busquem a integração e a 
cooperação entre os escolares, deixando de evidenciar a preocupação com a 
competição (vitória ou a derrota), valorizando a modalidade como uma possibilidade de 
aperfeiçoar o exercício da escolha pessoal e como fonte de bem-estar, além 
oportunizar a divulgação da modalidade e o ensino/aprendizagem de escolares e 
acadêmicos. 

Deverá ser seguida a seguinte sequência metodológica:  
- Elaborar Plano de Aula, prevendo atividades para 5 aulas, devendo abarcar a 

história do Voleibol; atividades para apresentação dos fundamentos, exercícios 
básicos, os sistemas ofensivos e defensivos do Voleibol, cuja prática se concretizará 
nos jogos cooperativos entre os alunos da sala em que o Projeto for aplicado.  

- Realização do Festival de Voleibol. 
- Após o Festival, os acadêmicos farão a avaliação das atividades realizadas, 

apontando acertos e erros e sugestões de melhorias, sendo que todo processo deverá 
ser registrado por meio de documentos, atas e fotos de cada aula administrada.  

- Entrega de Relatório, seguindo as normas técnicas adotadas pela Faculdade 
(Introdução, Objetivo, Justificativa, Desenvolvimento, Considerações Finais e 
Referências). Os planos de aula e os registros fotográficos das aulas deverão ser 
anexados ao Relatório.  

 
 
 



 

16. REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Atividades Data 
Horário 
de Início 

Horário de 
Término 

Local de realização 
das atividades 

Apresentação do Projeto para 
os acadêmicos 

23 Fev 2018 20:50h 22:30h Faculdades Magsul 

Entrega dos Planos de Aula 27 Abr 2018 20:50h 22:30h Faculdades Magsul 

Contato com as escolas Abr 2018 A regular A regular Escolas 
Formação das equipes Abr 2018 A regular A regular Escolas 

Preparação das equipes 
Abr/Maio 

2018 
A regular A regular Escolas 

Realização do Festival 26 Mai 2018 08:00h 11:30h Faculdades Magsul 
Entrega dos Relatórios 06 Jun 2018 19:00h 20:40h Faculdades Magsul 

17. CRONOGRAMA FINANCEIRO 

RECURSOS PRÓPRIOS (R$) 

Período 
Material de 
Consumo 

Material 
Permanente 

Serviços 
de  

Terceiros 

Despesas 
Locomoção 

Diária Pró- 
Labore 

TOTAL 

26 Mai 18    100,00  100,00 

       

TOTAL      100,00 
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LOCAL: Ponta Porã-MS         DATA 05/02/2018          ASS. RESPONSÁVEL 

19.     PARECER     E     AVALIAÇÃO     DO     PROJETO     FUNDAMENTADO DO(A) 
COORDENADOR(A) DO CURSO OU DO PROF. ORIENTADOR 

 
O festival de voleibol tem sido um Projeto constante do Curso tendo em vista sua 

relevância no aspecto social esportivo e cognitivo. O encontro das escolas, a 

participação didática dos acadêmicos, como forma de aprendizado contribui de forma 

categórica na formação dos grupos envolvidos: acadêmicos e alunos da rede.  

 

LOCAL: Ponta Porã      DATA : _____/______/_____. 

 

COORDENADOR DO CURSO                                                 PROF. ORIENTADOR 



21. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 
As atividades que envolveram o Projeto Festival de Voleibol foram iniciadas no 

mês de março/2018, conforme o cronograma pré-estabelecido, com a apresentação do 
referido projeto aos acadêmicos do 3º semestre do Curso de Educação Física das 
Faculdades Magsul, na disciplina Metodologia do Ensino do Voleibol. 

O Projeto foi estruturado em três etapas, as quais os acadêmicos deveriam seguir 
para se chegar no objetivo esperado, ou seja, aproximarem-se do contexto escolar e a 
partir dos conteúdos estudados na disciplina serem capazes de prepararem atividades 
que proporcionassem a vivência dos alunos na modalidade esportiva em questão: 

 
1. Mapeamento da escola: Qual a motivação para a escolha da escola? Qual o 

número de alunos com idade entre 12 e 13 anos matriculados na escola? Qual a 
infraestrutura da escola disponível para a prática do voleibol? Os alunos na faixa etária a 
ser atendida já praticam a modalidade esportiva em questão?  

 
2. Formação e treinamento das equipes: Verificar, dentre os estudantes, quais tem 

maior interesse pela modalidade Voleibol para formação de uma equipe mista (sempre 
com 3 meninos e 3 meninas como titulares). Elaborar um planejamento para a execução 
dos treinamentos. A metodologia a ser utilizada para os treinamentos deverá ser a partir 
dos fundamentos dos Jogos Cooperativos, possibilitando utilizar o voleibol como 
conteúdo capaz de desconstruir a visão que se tem, de que o esporte ou o jogo são 
sinônimos de individualidade ou competitividade. Enaltecer a necessidade da prática da 
modalidade esportiva na busca da qualidade de vida e hábitos necessários para uma 
vida saudável. 
 

3. Festival de Voleibol: O Festival foi realizado no dia 26 de maio de 2018. Além 
do município de Ponta Porã, o Projeto foi realizado em Coronel Sapucaia, com o intuito 
de facilitar a realização das atividades pelos acadêmicos residentes nessa cidade.  

Em Ponta Porã os jogos foram realizados na Quadra de Esportes das Faculdades 
MAGSUL com a participação de 71 alunos de 6 escolas: Escola Magsul, EE Mendes 
Gonçalves, EE Joaquim Murtinho, EE Miguel Marcondes Armando, EE João B. Calvoso, 
e EE Adê Marques, e em Coronel Sapucaia as atividades foram realizadas na EM 
Maurício Rodrigues de Paula, com a participação de 22 escolares. 

No início das atividades foi apresentado aos escolares o objetivo do Projeto, 
enfatizando que não tinha cunho competitivo, mas sim, de integração e participação de 
todos. Para tanto, foi realizado o sorteio e cada equipe jogou apenas uma vez, de forma 
que não houvesse uma única equipe campeã e assim, ao final do evento foi entregue um 
certificado de participação a todos os escolares. 

O transporte dos escolares foi realizado pelos acadêmicos, que também serviram 
café da manhã às equipes que estavam sob seus cuidados. 
 

21. AVALIAÇÃO DO PROJETO 

 
Podemos considerar que o Projeto foi desenvolvido com excelência, 

principalmente pelo empenho dos acadêmicos, desta forma, todos os objetivos 
propostos foram alcançados. 

Há que se considerar, ainda, a importância do Projeto por levar os acadêmicos às 
escolas e assim tomarem parte da realidade enfrentada, principalmente no que se refere 
a infraestrutura e materiais disponíveis para as aulas de Educação Física. 



22.  ANEXOS  QUE  CONFIRMAM  A  EXECUÇÃO  DO  PROJETO  
(ASSINATURAS, CERTIFICADOS, FOLDERS, FOTOS COM LEGENDAS, ETC...) 

PONTA PORÃ-MS 
Apresentação das escolas participantes 

 
 

Recepção aos participantes 

 
 



Momento Cívico (Hino Nacional) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acadêmicos e suas equipes 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 



 
 

Alunos durante os jogos 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

Participantes do Projeto 

 
 

 

 

 

 



Medalhas ofertadas aos alunos participantes 

 
 
 

Lanche oferecido aos alunos 

 
 
 
 
 
 
 



CORONEL SAPUCAIA 
 

Acadêmicos residentes em Coronel Sapucaia e alunos da escola 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Alunos durante os jogos 
 

 
 

 
 
 

 


