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Resumo: 
"Equipes Esportivas do Campus Osório” é um projeto de ensino que tem como objetivo principal
preparar alunos(as) do Ensino Médio Integrado do Campus Osório do IFRS para competições
locais e regionais, através de treinamentos das modalidades: Atletismo, Basquete, Futsal,
Handebol, Tênis de mesa, Voleibol e Xadrez, feminino e masculino. Ele é coordenado pela
professora de Educação Física do campus e conta com 4 bolsistas remunerados e 5
voluntários. Os treinamentos são realizados na Vila Olímpica da cidade e no próprio campus. O
objetivo desta escrita é divulgar a comunidade escolar as experiências que obtivemos enquanto
bolsistas do projeto, e ainda, incentivar os demais alunos e alunas do campus a participarem
das equipes esportivas do Campus Osório. O relato justifica-se devido à importância de divulgar
o projeto, e ainda para que os próprios bolsistas tenham conhecimento dos resultados
alcançados, e assim seja possível realizar uma avaliação buscando melhorar o desempenho do
projeto. A metodologia se dá da seguinte maneira: inicialmente foi realizada a divulgação
através de cartazes, rede social e presencialmente nas salas de aula. Após, os(as) alunos(as)
interessados compareceram em um “treino aberto” na Vila Olímpica de Osório, onde foram
avaliados nos seguintes critérios: desempenho na modalidade, integração com o grupo,
compromisso, responsabilidade de comparecer aos treinos e conduta de respeito e ética como
também nas demais atividades de ensino do campus. Posteriormente, a coordenadora do
projeto, em conjunto com os bolsistas, selecionou os(as) alunos (as) para representarem o
campus nas competições. Os treinamentos ocorrem aos sábados pela manhã e são
organizados pela coordenadora e pelos bolsistas. O principal objetivo alcançado foi a melhora
significativa no rendimento das equipes nos JEO e nos Jogos do IFRS, em relação aos anos



anteriores, assim ocupando boas colocações em diversas modalidades e se classificando para
as próximas fases desses torneios. Por fim, este relato serviu para analisarmos o andamento do
projeto e também nosso desempenho, avaliando nossas ações para evoluirmos para o próximo
semestre.

Disponível em https://moexp-2018.osorio.ifrs.edu.br/uploads/anai/2018/Anais MoExP
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