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Caixa de ferramentas de treinamento
Introdução
O objetivo da caixa de ferramentas de treinamento é priorizar as técnicas e os
conhecimentos que um treinador deve abranger para melhorar as competências-chave
de alunos adultos desfavorecidos. Os parceiros do projeto KeyActs, na sequência de
uma compreensão e apreciação das necessidades e condições locais, desenvolveram
conteúdos apropriados adequados ao quadro de competências em Educação através
do Desporto (ETS) para Alunos Desfavorecidos.
O Toolbox pretende ajudar os formadores/treinadores adultos experientes e futuros
na aquisição de conhecimentos sobre como as atividades desportivas podem
desenvolver melhores capacidades de comunicação, competências sociais e cívicas,
sentido de iniciativa e melhorar a convivência e o processo de aprender a aprender.
Além disso, oferece conselhos sobre como trabalhar com grupos vulneráveis e fornece
novas ideias para atividades e oficinas em ambiente multicultural.
As atividades do Toolbox seguem uma abordagem participativa, aprimorando o
pensamento crítico e o empreendedorismo dos participantes de diferentes culturas e
origens. As oficinas temáticas incluem sessões de autodefesa adaptadas a todas as
idades com o objetivo de alcançar o empoderamento dos alunos adultos, melhorar a
autoestima e melhorar as competências-chave.
O Toolbox é um conjunto de módulos de treinamento, tutoriais em vídeo, jogos de rua
e exercícios, disponíveis em 5 idiomas. É facilmente baixável do site KeyActs.
Cada módulo oferece uma breve visão geral, materiais necessários, preparação para as
atividades, instruções, avaliação, bem como dicas para facilitadores. Um escopo e uma
sequência sugeridos para o uso da atividade podem ser encontrados em cada módulo,
mas os treinadores/instrutores podem misturar e combinar recursos com base nas
necessidades de seus alunos adultos desfavorecidos.
Uma versão preliminar do Toolbox foi testada em um grupo de 20 pessoas
desfavorecidas em cada país parceiro (Bulgária, Alemanha, Portugal e Espanha),
obtendo resultados altamente satisfatórios na utilização prática e educacional das
abordagens ETS endossadas.

Os módulos da caixa de ferramentas incluem os seguintes tópicos:

Direitos Humanos (H&L, BG)
Basicamente, qualquer um dos direitos humanos
(direitos civis e políticos, direitos econômico-sociaisculturais e direitos solidários) pode ser facilmente
conectado ao ETS. As atividades esportivas oferecem
situações em que o acesso a esses direitos e sua
privação podem ser vivenciados e compreendidos. O
maior desafio é chegar a um entendimento de que,
mesmo que esses direitos não sejam acessíveis a todos
na vida real, eles existem para todo ser humano. Uma
atividade esportiva pode replicar uma situação da vida
real em que alguns membros da comunidade não
podem exercer certos direitos. Outro importante
desafio de aprendizagem é fazer com que os
educandos entendam que os direitos de alguém só
podem ser garantidos pelo outro. “Meus direitos
terminam onde começa o direito de outra pessoa.”

Que direitos humanos você pode replicar em uma
atividade esportiva?
Como o esporte pode melhorar os direitos humanos?
Por que os direitos humanos são importantes em nosso
mundo moderno? Quais são os direitos humanos dos
desportistas no desporto?
Como o esporte pode combater o racismo e outras
formas de privação de direitos? Como o esporte apoia a
igualdade com base na identidade de gênero e
orientação sexual?
Qual é o papel dos direitos humanos no esporte e do
esporte nos direitos humanos?

Diversidade cultural (BIDA eV, DE)
Uma abordagem consciente da diversidade visa tornar
visíveis todas as origens individuais e usá-las para criar
o melhor resultado possível dentro de um grupo –
basicamente, aquelas que não estão ligadas a
atribuições típicas como nação, status social e
pertencimento étnico. Portanto, este tópico pode ser
facilmente conectado a uma discussão sobre os
pontos fortes e fracos individuais, mostrando como os
grupos podem realizar todo o seu potencial,
apreciando a diversidade individual e cultural. Isso não
significa que as necessidades individuais tenham
prioridade, mas que o ambiente que você oferece é
acessível a todos. A diversidade está intimamente
ligada à maneira como você usa e oferece métodos. O
objetivo é torná-los o mais abertos possível.

Como é possível tornar a diversidade visível na
sociedade?
Com que atitude você precisa abordar a diversidade
dentro de um grupo?
Que benefício você obtém pela diversidade dentro de um
grupo/dentro da sociedade?
O que significa diversidade se você atua como uma
equipe (esportiva)?
Como as atividades esportivas podem construir a paz e o
diálogo intercultural?

Resolução de conflitos (JFC, ES)
A resolução de conflitos é uma habilidade social
essencial que você precisa para participar da vida
cotidiana. Não é apenas a maneira como você lida com
os conflitos, mas também a atitude em relação às
situações de conflito em geral, porque determina como
você (re)age a elas. Este tópico combinado com ETS
oferece muitos ângulos para desenvolver essa
habilidade. Os conflitos são muito comuns no campo
esportivo, devido ao aspecto competitivo do próprio
esporte. A hierarquia no campo esportivo é muitas vezes
prejudicada (por exemplo, árbitros) e isso também leva
facilmente a conflitos. Qualquer atividade esportiva
pode ser uma excelente fonte de aprendizado sobre
regras, estruturas, conflitos e suas soluções.

Que conflitos típicos você vivencia no esporte?
Como o aspecto competitivo desencadeia conflitos e
comportamentos agressivos?
Que opções você tem para lidar com essas situações?
Eles são úteis no quadro do esporte para todos?
Como os conflitos são tratados nas equipes (esportivas)?
Que tipo de conflito pessoa é você?
Quais ferramentas/soluções você conhece para lidar com
situações de conflito?
Eles são bem sucedidos? Se sim, como? Se não, por quê?

Inclusão/discriminação social (JFC, ES)
Ao usar este tópico, você tem a oportunidade de discutir
os papéis e identidades que os participantes têm em
relação às diferentes esferas sociais das quais fazem parte,
sendo, por exemplo, um filho, uma desportista, uma
pessoa com deficiência, um migrante, uma pessoa
itinerante. Vale a pena desafiar as estruturas da nossa
sociedade que minam a inclusão social ou promovem a
discriminação. Geralmente sobre esses temas os
participantes têm experiências individuais que podem
compartilhar com o grupo. É muito fácil conectar
diferentes papéis sociais a papéis no esporte e, com um
pouco de criatividade, você sempre pode desafiar os
participantes a colocar diferentes papéis em um jogo
esportivo coletivo.

Como a sociedade cria papéis e identidades?
Quão dependentes somos em relação a esses papéis?
Vemos uma chance de mudar nossos papéis como tal? Se sim,
como? Se não, por quê?
Que papéis são importantes para você?
Que papéis são importantes para os outros?
Que papéis devem ser apoiados na sociedade em geral?
Como a sociedade apoia a inclusão social?
Como combate a discriminação?
Que experiências você quer compartilhar com o grupo sobre
esses dois tópicos?
Como o esporte pode mudar os papéis sociais?

Empregabilidade/Empreendedorismo (AE2O, PT)
O esporte é uma ferramenta poderosa para desenvolver
diversas competências que são valiosas no mercado de
trabalho atual. Por meio de atividades esportivas, os jovens
podem aprender disciplina, trabalho em equipe, iniciativa,
comunicação, cooperação, resolução de conflitos e assim por
diante. A utilização de exercícios centrados na melhoria de
determinadas competências e atitudes pode alterar
significativamente o estatuto de empregabilidade de um
jovem. Na Europa atual a empregabilidade é uma questão
chave para um maior desenvolvimento económico e para uma
solução mais profunda das crises.

Aproveite o seu processo de aprendizagem!
Equipa de especialistas do projeto KeyActs

Como o esporte pode contribuir para a empregabilidade
das pessoas desfavorecidas?
Como você pode usar o esporte para melhorar as
habilidades que podem ser transferidas para o emprego?
Como o próprio esporte pode oferecer possibilidades de
emprego?
Como o esporte pode melhorar a implementação de
iniciativas para os jovens?
Como garantir que as competências adquiridas através
do esporte sejam transferidas para outros campos da
vida?

Direitos Humanos (H&L, BG)
Visão geral:
Os direitos humanos são como uma armadura: eles protegem você. São como regras
porque ensinam como se comportar. Eles são abstratos - como emoções, e como
emoções, eles pertencem a todos e existem, não importa o que aconteça.
Eles são como a natureza porque podem ser perturbados e, ao mesmo tempo, são
como o espírito humano porque não podem ser destruídos.
Como o clima lá fora, eles tratam ricos e pobres, velhos e jovens, brancos e negros,
altos e baixos da mesma maneira. Eles nos oferecem respeito e exigem que
tratemos os outros com respeito.
Aceitar os direitos humanos significa aceitar que todos têm o direito de dizer: eu
tenho esses direitos, não importa o que você diga ou faça, porque sou um ser
humano, assim como você. Os direitos humanos são inerentes a todos os seres
humanos desde o nascimento.
A reivindicação dos direitos humanos é basicamente uma reivindicação moral
baseada em valores morais.
„Meus direitos terminam onde começam os direitos do outro "- essa frase precisa
ser compreendida por todos - todos nesta terra, independente de sua origem, cor da
pele, religião, orientação sexual tem direitos humanos, que estão consagrados em
vários instrumentos internacionais como a Convenção dos Direitos Humanos, por
exemplo, mas a sua observância e garantia é, na prática, obra de toda a humanidade
e da atitude e tolerância entre as pessoas.
Na maioria das vezes na prática de diversos desportos podem ser observadas
situações reais em que os membros da sociedade não podem exercer alguns de seus
direitos ou o contrário - a serem prestados.
Um desafio importante é fazer com que os participantes entendam que os direitos
de um só podem ser garantidos pelo outro.
Nesse sentido, preparamos um treinamento que, em essência, visa desafiar os
participantes a se manifestarem sobre seus direitos humanos.
Em seguida, apresente-os às pessoas com quem você interage. Além disso, perceber
e aceitar que todas as pessoas do mundo têm direitos iguais, independentemente
de sua religião, origem, orientação sexual, etc.
Desde que os humanos existiram na Terra, houve uma luta física para provar a
justiça, resolver conflitos, defender a honra e a dignidade, demonstrar força.
Nesse sentido, pode-se dizer que o boxe é um dos desportos mais antigos do
mundo, haja vista que existe uma imagem de pessoas lutando com os punhos em
frente a uma plateia antes da nova era.
A capacidade de proteger os mais fracos, de preservar a própria dignidade ou de
prevenir conflitos físicos é uma habilidade social básica de que todos precisam para
participar da vida comunitária.
A educação por meio do desporto oferece muitas oportunidades para dominar essa
habilidade. É por isso que neste módulo oferecemos educação não formal e em
particular para a resolução de conflitos através do boxe.
O módulo mostra como o esporte, em particular o boxe, pode ser usado como

ferramenta para desenvolver o comportamento social, o pensamento crítico e o
autocontrole.
Objetivos.
1. Estabelecer o nível de conscientização dos participantes sobre os direitos
humanos e seu respeito;
2. Aceitação do diferente;
3. Tolerância;
4. Respeito;
5. Compreensão e análise do próprio comportamento e do comportamento dos
outros;
6. Fortalecendo o pensamento crítico.
Materiais necessários:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Luvas de boxe;
Ringue de boxe ou espaço apropriado;
1 campainha;
2 sacos de pancadas em cores diferentes;
Cavalete;
Caneta com ponta de feltro.

Preparação para a atividade/recomendação de recursos adicionais:
Ø Preparação do espaço;
Ø Preparação dos materiais necessários;
Ø Certifique-se de que o espaço e o anel estejam seguros;
Ø Preparação da atividade e instruções aos participantes.
INSTRUÇÕES
1ª atividade „tenho direito a”(30 minutos мах)
Os participantes recebem informações breves sobre direitos humanos e seus
documentos - Convenção sobre Direitos Humanos - não mais que 5 minutos.
Instruções:cada participante diz seu próprio nome e então chama um direito
humano em voz alta,então bata no saco de pancadas / por exemplo - meu nome é
.... e eu tenho direito à livre movimentação - bata no saco de pancadas / ou meu
nome é .... e eu tenho o direito para a educação /
Depois disso, o participante anotou seu nome e os direitos humanos que chamou no
flipchsrt.
Depois de cada um dos participantes ter feito isso, uma sessão de brainstorming é
feita para nomear mais direitos humanos
Em seguida, os participantes são instruídos a escolher um do grupo e dizer em voz
alta o seu nome e os direitos humanos que ele ou ela chamou. O objetivo deste
exercício é que os participantes se conheçam e lembrem seus nomes o máximo
possível.

2ª atividade„Círculo de confiança“(30 minutos мах)
Todos os participantes devem fazer um círculo o menor possível. Uma das pernas de
cada participante é trazida de volta para maior estabilidade. As mãos de todos estão
levantadas para a frente na altura dos ombros.Om dos participantes fica no meio do
círculo com os olhos fechados.
então a pessoa no meio do círculo se inclina para trás e espera que os outros
participantes a peguem e evitem que ela caia.
depois de se inclinar para trás, a pessoa no círculo para de se mover e espera que os
outros participantes a movam para dentro do círculo. Após completar uma volta
completa do círculo e passar pelas mãos de cada participante, seu lugar é ocupado
pelo próximo participante.
O facilitador não precisa insistir para que o participante no meio do círculo esteja de
olhos fechados. A princípio, esse jogo pode ser muito assustador para as pessoas,
mas quando elas sentem o apoio do grupo, esse sentimento passa.
A ideia do jogo é mostrar que apesar das diferenças, as pessoas podem confiar umas
nas outras.
3ª atividade –Sparring
Fase I (30 minutos)
1.
2.
3.
4.

Explicar aos participantes como jogar, as regras básicas e os limites;
Comece com um pequeno aquecimento;
Deixe-os praticar os passos básicos, seguindo o ritmo e mantendo distância;
Organize os participantes em pares de pesos semelhantes;
Fase II (30 minutos)

1. Introduzir algumas condições ao jogo
2. Explique as principais regras como:
• O único método de ataque é socar com o punho fechado e você não pode
golpear abaixo da cintura, nos rins ou na parte de trás da cabeça ou pescoço
do seu oponente;
• Você não pode usar as cordas para alavancar;
• Você não pode acertar um oponente quando ele estiver caído;
• Método de pontuação (o árbitro decide contando o número de golpes
desferidos);
• Deixe-os praticar em pares por 4 rodadas de três minutos com um minuto de
descanso entre as rodadas.
Fase III (30 minutos)
1. Introduzir os papéis do jogo. Um só deve atacar e o outro se defender.
2. Deixe-os boxear neste papel por 4 rounds de três minutos com um minuto de
descanso entre eles e, em seguida, troque os papéis por outros 4 rounds de
três minutos com um minuto de descanso entre eles.
3. Nesta fase pode haver conflito devido aos papéis, portanto tome cuidado no

desempenho dos pares.

AVALIAÇÃO
1. Como você se sentiu durante os jogos?
2. Como você está se sentindo agora?
3. Você aprendeu algo novo?
4. Qual a importância dos direitos humanos para você pessoalmente? E para a
sociedade?
5. Você acha que os direitos humanos são importantes para o esporte que você
pratica?
6. Quais direitos humanos você pode replicar em uma atividade esportiva?
7.Como o esporte pode melhorar os direitos humanos?
8. Por que os direitos humanos são importantes em nosso mundo moderno? Quais
são os direitos humanos dos desportistas no desporto?
9. Como o esporte pode combater o racismo e outras formas de privação de
direitos?
10. Como o esporte apoia a igualdade com base na identidade de gênero e
orientação sexual?
11. Qual é o papel dos direitos humanos no esporte e do esporte nos direitos
humanos?
Dicas para facilitadores
1. Expressar-se livremente;
2. Controlar a situação;
3. Ser flexível e saber improvisar;
4. Estar preparado caso o grupo não esteja suficientemente ativo;
5. Monitorar o humor dos participantes - se eles entendem as tarefas corretamente
e se estão satisfeitos com as atividades.
Bibliografia
https://priobshti.se/article/priobshtavashta-klasna-staya/8-priobshtavashti-igri-zavashite-uchenici
http://www.sauchastie.org/pubs/docs/pub_file_165.pdf
https://www.coe.int/bg/web/compass/what-are-human-rights-

Diversidade cultural (BIDA e.V., DE)
Visão geral:
Uma abordagem consciente da diversidade visa tornar visíveis todas as origens
individuais e usá-las para criar o melhor resultado possível dentro de um grupo basicamente, aquelas que não estão ligadas a atribuições típicas como nação, status
social e pertença étnica. Portanto, este tópico pode ser facilmente ligado a uma
discussão sobre os pontos fortes e fracos individuais, mostrando como os grupos
podem ter todo o seu potencial através da apreciação da diversidade individual e
cultural. Isso não significa que as necessidades individuais têm prioridade, mas que o
cenário que você oferece é acessível a todos. A diversidade está intimamente ligada
à forma como você usa e oferece métodos. O objectivo é torná-los tão abertos
quanto possível. Os participantes devem reconhecer o pleno potencial do grupo. Em
relação ao CELE, é possível estabelecer a ligação do pequeno grupo à sociedade em
geral.
Comunicar e compreender que culturas diferentes podem ter visões diferentes
sobre as mesmas questões.
Objetivos:
✔ para ter a mente aberta e superar preconceitos.
✔ para aprender a aceitar e respeitar as diferenças.
✔ para encorajar os indivíduos a contribuir para o grupo.
✔ para aumentar a consciência sobre a diversidade cultural na sociedade
europeia contemporânea.
✔ conhecer e compreender os aspectos básicos do funcionamento do próprio
corpo e o impacto que todos nós somos diferentes, mas ao mesmo tempo
iguais.
✔ praticar a forma corporal e respiratória correta, enquanto pratica os
movimentos básicos, ajudando a confiar, a superar as dificuldades e a
diversidade do nosso corpo.
✔ transmitir as características, valores e atitudes do karatê; encorajar a fazer
controle e a ser focado.
✔ para apoiar a cooperação, não a concorrência.
Preparação para a atividade/recomendação de recursos adicionais:
✔ Prepare-se com informações adicionais sobre o significado da diversidade
cultural.
✔ Verifique o seu lugar - deve ser grande o suficiente para o jogo do
movimento
INSTRUÇÕES
Parte 1: Introdução à diversidade cultural.
Para nos conhecermos melhor e para nos prepararmos para as actividades.
Aprender sobre outras culturas ajuda-nos a compreender diferentes perspectivas
dentro do mundo em que vivemos. Ajuda a espalhar estereótipos negativos e
preconceitos pessoais sobre diferentes grupos. Além disso, a diversidade cultural

ajuda-nos a reconhecer e respeitar "formas de ser" que não são necessariamente
nossas. Normalmente, a diversidade cultural considera a língua, religião, raça,
orientação sexual, gênero, idade e etnia.
Você deve estar preparado para perguntas.
Para ver as diferenças entre as pessoas de um grupo, é necessário começar por
conhecer os participantes individuais. O momento especialmente importante da
oficina é o início.
Parte 2
É importante criar uma atmosfera de respeito e confiança para o indivíduo. Esteja
atento à linguagem verbal e corporal que você usa. No próximo jogo do movimento é
especialmente importante para que os participantes se divirtam, comecem a ser
abertos e estejam prontos para aprender algo novo. É importante que todos se
sintam aceites.
Jogo 1
Apertem as mãos de todos!
Peça a todos para caminharem e olharem para os outros participantes. Peça a todos
que apertem a mão a todos, mas diga que só lhes é permitido largar uma mão até
que digam o seu nome.
Jogo 2
Tomar uma posição firme
Uma postura firme não nos ajuda a sair de problemas, mas é a base para tudo o
resto. As técnicas de autodefesa só funcionam se nos mantivermos equilibrados e
não formos ao chão. Porque nós definitivamente não queremos ir lá. É a pior
situação possível em uma situação pegajosa. A defesa é mais difícil, não podemos
mais escapar - e em uma emergência, a fuga é sempre a primeira escolha.
Intuitivamente para a posição certa
Então, como é que é a posição certa? Na verdade, todos nós intuitivamente vamos
para a posição certa quando somos gentilmente empurrados por trás. Damos um
passo com uma perna para nos estabilizarmos. Agora algumas pessoas pensam com
certeza: se isto acontece automaticamente de qualquer maneira, qual é o
problema? Isto ocorre assim que a leve batida se transforma em um empurrão firme
- independentemente de vir da frente, de lado ou de trás. Se não estivermos já
estáveis neste momento, perdemos o equilíbrio e já não temos muito a opor à nossa
contraparte.

Para nos mantermos estáveis, posicionamo-nos numa posição de degrau sobre a
largura dos ombros, dobramo-nos ligeiramente sobre os joelhos e mantemos a parte
superior do corpo o mais central possível.
Experimente a bancada do estábulo e aja com um parceiro. Levante-se
corretamente, aumente a tensão corporal e deixe-o empurrar de todos os lados.
Comece com cuidado no início e depois experimente um empurrão firme. Qual é a
sensação? Consegue manter o equilíbrio? Se não funcionar da primeira vez, não leve
muito a sério e continue. No final, levantamos a mão após um empurrão e
chamamos em voz alta "STOP".
Lembre-se sempre: apenas aqueles que desistem perdem. Se você ficar com ele,
você vai conseguir!
Jogo 3
Combate por toque
Nesta actividade para duas pessoas, os participantes tentam bater nos ombros um
do outro o mais frequentemente possível, sem que eles próprios sofram um golpe.
No primeiro round, os "lutadores" se movem pela sala em uma posição vertical. No
segundo assalto, um "lutador" senta-se no chão e o outro fica de pé.
Jogo 4
Torneiras de ombro com ponche reto
Neste jogo, um parceiro é "dirigido" pelo outro parceiro. Os parceiros ficam um
atrás do outro em Kamae (Kamae é um termo usado nas artes marciais japonesas
para descrever a postura básica ou posição inicial do lutador). A pessoa na frente
começa a andar ou correr devagar, a pessoa atrás segue. Se o ombro esquerdo for
tocado pela pessoa atrás, o parceiro vira à esquerda e dá um soco direto na mão
aberta do parceiro atrás. Então a pessoa da frente vira-se imediatamente e continua
a andar. Se o ombro direito for tocado pela pessoa atrás, o parceiro vira à direita e
dá um soco reto na mão aberta do parceiro atrás. O parceiro varia batendo para a
direita e para a esquerda. Então, os casais passam pela sala uma vez e no caminho
de volta os parceiros trocam de posição.
Jogo 5
Faixas de confiança
Todos os participantes, à excepção de um, formam uma aramação. O participante
restante corre o mais rápido que pode, gritando alto através da aramação com os
olhos fechados. No final da aramação, um participante de confiança apanha-o.
Depois disso, eles se alternam até que todos tenham corrido a corrida de confiança
uma vez.
Parte 3
ritual de despedida
Depois de todos os participantes terem alinhado o exercício de concentração na
posição tradicional de joelhos, começa o exercício. Os olhos são fechados e a
atenção é dirigida para dentro, para a respiração. Isto deve limpar a sua cabeça e
concentrar-se no momento. Então o treinador se curva para os participantes e os
participantes se curvam para o treinador. Ambas as mãos são colocadas de joelhos
sobre a flor em forma triangular para que as pontas dos dedos se toquem e a testa

seja direcionada para trás da mão em saudação. Depois, primeiro o treinador e
depois os participantes levantam-se.

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

AVALIAÇÃO
Como você se sente trabalhando neste grupo?
Encontrou algo de interessante nesta sessão?
Com que atitude você precisa abordar a diversidade dentro de um grupo?
O que significa diversidade se você atua como uma equipe?
Como pode o movimento construir a paz e o diálogo intercultural?
O que você aprendeu com esses jogos?
Dicas para os Facilitadores
Prepare jogos ou actividades adicionais para motivar o seu grupo, se
necessário
Seja ágil e flexível.
Seja autêntico.
Certifica-te que todos se sentem aceites.

Bibliografia
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RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (JFC Laguna de Duero, Espanha)
Resumo:
A resolução de conflitos é uma habilidade social essencial que você precisa para participar
da vida cotidiana. Não é apenas a forma como você lida com conflitos, mas também a
atitude em relação a situações de conflito em geral, porque determina como você reage a
elas. Este tópico combinado com a educação através do esporte oferece muitos ângulos
para desenvolver essa habilidade.
Os conflitos são muito comuns no campo desportivo, devido ao aspecto competitivo do
próprio desporto. A hierarquia no campo desportivo é frequentemente minada (por
exemplo, árbitros) e isso conduz facilmente também a conflitos. Qualquer actividade
desportiva pode constituir uma excelente fonte de aprendizagem sobre regras, estruturas,
conflitos e suas soluções.
Este módulo é um exemplo de educação não-formal, e particularmente de resolução de
conflitos através da autodefesa (Krav Maga). A sessão é uma abertura de olhos sobre como
um sistema de defesa pode ser usado como uma ferramenta para desenvolver o
comportamento social através da melhoria da autoconfiança e autoconfiança. As questões
abordadas incluem a resolução de conflitos, o pensamento crítico e o autocontrolo.
Em essência, o Krav Maga poderia ser o sistema de defesa mais antigo do mundo, pois
engloba um conjunto de esportes de combate usando apenas o que é necessário para a
autodefesa de cada um deles. É um sistema de combate corpo-a-corpo que visa resolver
uma situação de perigo ou conflito duro de forma enérgica, mas sempre proporcional à
agressão, e no menor tempo possível. Através deste sistema, os alunos obtêm uma ampla
gama de possibilidades para resolver situações problemáticas que nos causam muito
estresse e que podem nos acontecer em nossas vidas. O grau de segurança que se consegue
treinando física e mentalmente nesta disciplina, ajuda-nos a resolver outros problemas
diários que temos na nossa vida diária, com muito menos stress.
Objetivos:
Desenvolver competências sociais.
Demonstrar o valor do auto-controle e da segurança pessoal, tanto mental como
física.
Compreender e reflectir sobre o próprio comportamento e o comportamento dos
outros.
Para fortalecer o pensamento crítico.
Para desenvolver capacidades motoras.
Materiais necessários:

Equipamento de protecção (luvas de boxe, protecção da boca, protecção genital)
Espaço adequado para a actividade
Equipamentos de combate: paos, sacos perfuradores, etc. ...
Material do dia-a-dia: mochila, guarda-chuva, mala de mão, etc. ...
Preparação da actividade/recomendação de recursos adicionais:
Verifique se a área é segura
Preparar os materiais
Veja alguns vídeos instrucionais ou tutoriais no canal KeyActs YouTube
INSTRUÇÕES
Fase I: Aquecimento (10 minutos)
Todos os participantes estão alinhados. Eles se apresentam um a um e comentam se
têm algum tipo de ferimento, ferida, nós nos certificamos de que nenhum deles
tenha alguma jóia, relógio, etc.
Depois começam a correr em todas as direcções com mudanças de deslocamento e
diferentes deslocamentos. (2 min.)
Segue um aquecimento das articulações dos tornozelos até ao pescoço. (2 min.)
Continua com o trabalho de força: sit-ups, flexões, sempre variando os tipos de
exercício para estimular diferentes músculos e não ser monótono. (6 min.)
Fase II: Aprendendo técnicas específicas de Krav Maga (40 minutos)
Em cada sessão nunca explicaremos mais de 2 técnicas para garantir que os alunos
retenham todas as informações e pontos importantes.
Nós colocamos os participantes em pares, tentando fazê-los de tamanho, peso e
nível similares. Durante as 2 técnicas os alunos mudam de papel entre agressor e
defensor (10 min. cada papel).
1. Assalto, braço de urso por trás (braços por baixo)
Controlamos os braços do agressor com as mãos e, ao mesmo tempo que abrimos as
pernas, baixamos o centro de gravidade para alcançar uma posição estável.
Nós batemos no rosto do agressor com um cotovelo. (fig.1)
Tendo ganho alguma distância, voltamos a acotovelar o peito do agressor. (fig. 2)

Finalmente, empurramos o agressor com as nossas mãos, damos-lhe um pontapé de
frente e fugimos.
2. Agressão, braço de urso frontal

O agressor agarra-nos pela frente ao nível da cintura debaixo dos nossos braços. Com
duas mãos e palmas das mãos abertas, empurramo-lo para trás pelo rosto até esticar
completamente os braços e conseguimos separar-nos.

Uma vez separados, procuramos mais distância, empurrando ou batendo nele com
um chute frontal e fugindo.
Fase III: Calma, alongamento e meditação (10 min.)

AVALIAÇÃO
Comece por rever o que aconteceu durante a actividade. As seguintes perguntas podem ser
usadas:
As instruções para a sessão foram claras e você entendeu como fazer isso?
Gostou da sessão?
O Krav Maga funcionou bem como um par?
Como te sentiste quando não conseguiste resolver o problema, e quando
conseguiste?
Você estava sob pressão porque tinha que resolver o problema?
Como você percebeu o comportamento do seu parceiro?
Como você adaptou seu comportamento em relação a ela/ele?
Como você reage de maneira diferente quando alguém se comporta assim com
você?
Você se comporta assim em algumas situações cotidianas?
O que você aprendeu com esta sessão?
Você faria algo diferente na próxima vez em um conflito cotidiano?
Como você se sente?
Dicas para os Facilitadores
A avaliação deve ser feita apenas no final da sessão, caso contrário pode
quebrar o fluxo da actividade.
Se não houver tempo para trocar de papéis, os participantes podem ser
sugeridos a refletir sobre seu próprio comportamento e atitude na vida diária.
Deve-se ter cuidado para que os participantes não fiquem muito frustrados com
o papel que lhes foi atribuído.
Bibliografia
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MANUAL COMPLETO DE KRAV MAGA https://g.co/kgs/mSeFg3

INCLUSÃO SOCIAL/DISCRIMINAÇÃO (JFC, Espanha)
Visão geral:
Este tópico oferece a oportunidade de discutir os papéis e identidades que os
participantes têm em relação às diferentes esferas sociais das quais fazem parte,
sendo desportista, pessoa com deficiência, migrante, itinerante. Vale a pena desafiar
as estruturas da nossa sociedade que minam a inclusão social ou promovem a
discriminação. Geralmente sobre esses temas os participantes têm experiências
individuais que podem compartilhar com o grupo. É muito fácil conectar diferentes
papéis sociais a papéis no esporte e, com um pouco de criatividade, você sempre
pode desafiar os participantes a colocar diferentes papéis em um jogo esportivo
coletivo ou individual.
A unidade atual é voltada para a prática do judô para cegos. A educação esportiva é
um elemento particularmente importante no crescimento global de cada pessoa. É,
de fato, um fator muito importante em pessoas cegas e deficientes visuais, pois
possuem características de psicomobilidade diferentes de pessoas com todas as
capacidades.
No entanto, pessoas com deficiência visual podem praticar judô graças às suas
características intrínsecas, assim como outras pessoas que não são cegas, sem
materiais e ajuda adaptados, apenas motivadas por sua deficiência.
A prática de Judo para cegos na sessão de Educação Física contribuirá para
aumentar a mobilidade e favorecer a integração social dos alunos adultos.
Consideramos um conteúdo recente e muito motivado e, usando-o, podemos
contribuir para a inclusão social de pessoas com deficiência.
Atualmente, muitos adultos com algum tipo de deficiência sofrem com a exclusão e
discriminação na sociedade. Por esta razão, escolhemos o Judo para Cegos para
promover de forma mais eficaz um conjunto de valores e atitudes que aparecem de
forma implícita na prática desta modalidade.
Além disso, gostaríamos de destacar que a UNESCO considera o Judô como um
esporte eminentemente formativo, destacando também que os valores que possui o
tornam aconselhável tanto para crianças quanto para adultos. O Judô foi concebido
por seu criador, Jigoro Kano, como um método de Educação Física. Devido a essa
intenção educacional, pode ser considerado como o esporte de luta mais evoluído
eticamente.
Objetivos.
● Conhecer e compreender os aspectos básicos do funcionamento do próprio

corpo e o impacto que diversos actos e decisões pessoais têm, tanto na
saúde individual como na colectiva.
● Formar uma imagem acurada de si mesmo, das próprias características e
possibilidades de agir de forma autônoma, valorizando o esforço e
superando as dificuldades.

● Incentivar as relações sociais e o trabalho em equipe por meio da prática de
●
●

●
●

esportes de luta com pegada.
Transmitir as características, valores e atitudes do judô, bem como seu
sentido moral e humano.
Relacionar-se com outras pessoas e participar de atividades em grupo com
atitudes solidárias e tolerantes, livres de preconceitos, e adquirir e
desenvolver hábitos de respeito e disciplina como condição necessária para a
inclusão social.
Reforçar a cooperação em vez da competição.
Sensibilizar para os problemas que se apresentam às pessoas com deficiência
física ou incapacidade funcional.

Materiais necessários:
● Materiais específicos: esteiras, aros, lanças, cordas.
● Materiais não específicos: lenço (máscara), cinto de judô, cachecol.
● Quanto ao quimono de judô, substituímos por um agasalho, embora

possamos pedir aos alunos que usem um agasalho antigo, pois o puxão
contínuo da roupa os rasgaria.
Preparação para a atividade/recomendação de recursos adicionais:
Assistir a vídeos no canal KeyActs no YouTube (entrevistas e treinamentos).
Garanta um espaço seguro para os participantes da atividade.
INSTRUÇÕES

Fase I: Aquecimento (10 min.)
Todos os participantes estão alinhados. Eles se apresentam um a um e
comentam se têm algum tipo de lesão, ferimento; garantimos que nenhum deles
tenha joias, relógios, etc.
O aquecimento das articulações é feito dos tornozelos ao pescoço. (4 min.)
Continua com o trabalho de força: abdominais, flexões, sempre variando os tipos
de exercício para estimular diferentes músculos e não ser monótono. (6 min.)
Fase II: jogos de judô e controle de solotécnicas para cegos (40 min.)
1. Todos os participantes cobrem os olhos com lenço, cinto de judô, máscara,

lenço, etc.
Sentam-se no chão e circulam pelo espaço de quatro tocando em objetos
pertencentes aos colegas, tentando descobrir quem são sem falar. (10 minutos.)
2. Colocamos os participantes em pares, tentando torná-los de tamanho, peso e

nível semelhantes.
2.1.
Uma pessoa deita de costas e tenta virar de bruços. Seu par deve
tentar evitar virar o rosto para baixo. O papel é alterado 2 vezes. (10
minutos)
2.2.
Uma pessoa deita de bruços e tenta virar de costas. Seu par deve
tentar evitar virar a face para cima. O papel é alterado 2 vezes. (10 minutos)
2.3.
Os participantes são separados em 2 grupos.
Um grupo deita-se no chão com os olhos tapados e segura-se bem entre
todos, de modo a ser difícil separá-los uns dos outros.
O outro grupo permanece de pé e sem cobrir os olhos. Recebendo um sinal
do treinador, eles se aproximam do grupo no chão, tentando, no entanto,
tirar alguém do alcance. Se eles tiverem sucesso, eles o levam para seu
grupo.
O jogo continua até que todas as pessoas do grupo no chão sejam pegas.
(cerca de 10 minutos)
Fase III: Calma, alongamento e meditação (10 min.)
AVALIAÇÃO

● Como a sociedade cria papéis e identidades?
● Quão dependentes somos em relação a esses papéis?
● Vemos uma chance de mudar nossos papéis como tal? Se sim, como? Se não,
●
●
●
●
●
●
●
●
●

por quê?
Que papéis são importantes para você?
Que papéis devem ser apoiados na sociedade em geral?
Como a sociedade apoia a inclusão social?
Como combate a discriminação?
Que experiências você quer compartilhar com o grupo sobre esses dois
tópicos?
Como o esporte pode mudar os papéis sociais?
Gostou da atividade? O que você gostou mais/menos?
Como você se sentiu?
Você mudou sua atitude em relação às pessoas com deficiência?

Dicas para facilitadores
A avaliação deve ser feita apenas no final da sessão, caso contrário pode
quebrar o fluxo da atividade.
Se não houver tempo para trocar de papéis, pode-se sugerir aos participantes
que reflitam sobre seu próprio comportamento e atitude em relação às pessoas
com deficiência.
Deve-se tomar cuidado para que os participantes não fiquem muito frustrados
com o papel que lhes foi atribuído.
Bibliografia
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Empregabilidade/Entrepreendedorismo (AE2O, Portugal)
Visão geral:
O esporte é uma ferramenta poderosa para desenvolver várias competências que
são valiosas no mercado de trabalho de hoje. Através das actividades desportivas
os jovens podem aprender a disciplina, o trabalho em equipa, a iniciativa, a
comunicação, a cooperação, a resolução de conflitos e assim por diante.
O uso de exercícios que se concentram em melhorar certas habilidades e atitudes
pode mudar significativamente o status de empregabilidade de uma pessoa
jovem.
Na Europa actual, a empregabilidade é uma questão-chave para um maior
desenvolvimento económico e para uma solução de crises mais profundas.
Este módulo utiliza o Modelo de Educação Desportiva de Daryl Sidentop como
base para um exercício inspirado no Basebol com o objectivo de iluminar as
possibilidades de emprego relacionado com o desporto e melhorar as
competências que podem ser transferidas para outras áreas da vida,
nomeadamente relacionadas com o emprego.
O Modelo de Educação Esportiva (SEM) busca transformar os exercícios
educativos esportivos em experiências esportivas autênticas, promovendo a
socialização, envolvendo ativamente os jovens na organização das atividades,
aumentando a alfabetização esportiva, desenvolvendo o senso de afiliação e o
trabalho em equipe, integrando todos os participantes em diferentes papéis
ligados à prática do esporte escolhido: jogadores, capitão de equipe, técnico,
gerente, árbitro, estatístico, repórter, líder de torcida, etc.
A evolução do beisebol a partir de jogos de basebol mais antigos é difícil de
rastrear com precisão. O consenso era de que o beisebol de hoje é um
desenvolvimento norte-americano dos jogos mais antigos, popular entre as
crianças da Grã-Bretanha e da Irlanda. O primeiro jogo gravado de "Bass-Ball"
teve lugar em 1749 em Surrey e contou com a participação do Príncipe de Gales
como jogador. Esta forma precoce do jogo foi aparentemente trazida para o
Canadá por imigrantes ingleses. O primeiro jogo de beisebol oficialmente gravado
no continente americano foi jogado em Ontário, Canadá, em 1838. Embora haja
relatos de que os New York Knickerbockers jogaram jogos em 1845, o concurso
há muito reconhecido como o primeiro jogo de beisebol oficialmente gravado na
história dos EUA aconteceu em 1846, em Nova Jersey. Em meados da década de
1850, uma loucura pelo beisebol atingiu a área metropolitana de Nova York e, em
1856, as revistas locais se referiam ao beisebol como o "jogo nacional" dos
Estados Unidos.
Objetivos:
•
•

Para desenvolver o conhecimento dos jovens sobre o desporto escolhido
Para desenvolver competências sociais

•
Para demonstrar a importância de diferentes funções, experimentando-as
•
Compreender o valor do trabalho em equipa e a necessidade de nos
respeitarmos uns aos outros
•
Para fortalecer as habilidades de comunicação e liderança
Materiais necessários:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 clubes-esponja
Várias bolas de esponja
10 casacos para identificar as equipas
5 cones para marcar as bases
1 arco para o palhaço da defesa
12 delimitadores para a placa de casa
Caderno para registo de resultados
2 buzinas
Cadernos e canetas para repórteres

Preparação para a atividade/recomendação de recursos adicionais:
•
•
•

Verifique se a área de jogo é segura
Preparar os materiais e definir os espaços de campo
Veja alguns vídeos de instrução no canal KeyActs YouTube
INSTRUÇÕES

Fase I (30 minutos)
1. Explicar o conceito de SEM aos participantes
2. Explicar os diferentes papéis e suas funções
3. Compartilhe algumas informações básicas sobre o beisebol (e seu
desenvolvimento no seu país)
4. Explique as regras
para
a
versão
adaptada do jogo que
vamos
tentar
(você pode usar o
desenho abaixo
para ilustrar o
posicionamento
dentro do campo):

- haverá duas equipas com objectivos diferentes durante cada jogo, uma
delas (representada a azul) apenas ataca, a outra (representada a verde)
apenas defende, num primeiro momento
- o lançador da equipa atacante atira a bola e cada membro, de pé na
Placa Principal, acerta-a com o clube na sua vez, tentando fazê-la ir o
mais longe possível, de modo a poder correr até à última base
(ganhando 1 ponto por base, e um ponto extra se ultrapassar a última)
- a equipa que defende deve tentar apanhar a bola que foi atingida e
fazê-la chegar ao joker (para que todos participem, pode acrescentar
regras como: não ser possível correr com ela ou a necessidade de a bola
ser retida por todos os membros da equipa antes de chegar ao joker)
- depois de cada elemento de uma equipa ter tentado bater a bola e
fazer um homerun (correr por todas as bases definidas depois de o
fazer), os papéis dentro do campo irão mudar até que cada equipa
tenha pelo menos tentado as posições de ataque e de defesa
5. O objetivo é obter mais pontos do que a outra equipe ao somar as
contribuições de todos os membros da equipe
Fase II (60 minutos)
1. Comece com um aquecimento geral (condicionamento físico)
2. Distribuição de diferentes papéis a todos os participantes
3. Deixar cada participante assumir o seu papel (os treinadores podem
conduzir aquecedores específicos para as suas equipas designadas velocidade de reacção, pontaria, etc.). -, o treinador assegura-se de que
todo o material necessário é definido, os árbitros revêem as regras, o
repórter prepara as suas notas...)
4. Comece o jogo (defina a hora de acordo com as necessidades do grupo,
para que todos tentem pelo menos dois
5. Quando a primeira partida terminar, mude os papéis de todos os
participantes e tente novamente.
AVALIAÇÃO
Depois de todos os participantes terem tentado pelo menos 2 papéis
diferentes, junte-os a todos e promova um debriefing do exercício. As
seguintes perguntas podem ser usadas:
•
As instruções foram claras?
•
Gostaste do jogo?
•
Como você lidou com as regras e limitações?
•
As equipas trabalharam bem?
•
Como se sentiu quando os seus companheiros de equipa não
marcaram?

•
Como você se sentiu em seus papéis?
•
Como você percebeu o papel dos outros participantes?
•
Como você se comportou com eles?
•
Você se comporta dessa maneira em algumas situações da vida
cotidiana?
•
O que você aprendeu com este jogo?
•
O que você acha que pode ser útil para você ao tentar encontrar ou
manter um emprego?

Dicas para os Facilitadores
Se o considerar útil, pode perguntar aos participantes se há um papel que eles
preferem tentar definir, pelo menos uma vez, com base na sua preferência. Em
qualquer caso, certifique-se de que todos joguem em campo pelo menos uma
vez.
SEM pode ser usado com qualquer desporto.
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