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O esporte é um importante al iado na educação de cr ianças e
adolescentes. O ambiente escolar é o espaço mais propício para
iniciação de crianças e jovens na prática esportiva/cultural visto que
essas prát icas const i tuem um complemento educacional a ser
devidamente explorado e otimizado. Alguns estudiosos da área têm
demonstrado que as prát icas esport ivas extracurr iculares são
consideradas um meio formativo por excelência para a educação de
crianças e jovens praticantes, desde que, com o intuito de proporcionar
uma atividade que atenda os interesses e as exigências de cada
faixa-etária. O trabalho de base vem sendo o primeiro e mais importante,
constrói caminhos e determina atitudes, tornando-se indispensável o
contexto em que ocorre e a intenção com que é desenvolvido.  O projeto
Esporte Educação tem como pricipais objetivos atender os alunos e a
comunidade carente próxima ao CAP/UFRGS; aproximar a universidade
da comunidade em geral, através de seus serviços (conhecimento
cientifico, tecnologia, instalações, entre outros); proporcionar a prática de
uma atividade física, incentivando o crescimento de indivíduos sadíos;
promover o crescimento pessoal e a formação da personalidade;
proporc ionar um ambiente de aprendizagem favorável  para a
socialização, cidadania, emancipação e justiça social através da iniciação
esportiva; despertar o compromisso, a responsabilidade, o interesse, o
amor e o orgulho pela instituição formadora; formar indivíduos mais
críticos; incentivar as categorias de base (escolinhas); desenvolver o nível
técnico e tático nos alunos praticantes; obter equipes/grupos que
representem o CAP/UFRGS em nossa cidade; promover o espírito
competitivo (saber ganhar e perder); descobrir novos talentos e líderes;
viabilizar a vivência dos acadêmicos de Educação Física com a prática
capacitando-os através de estágios curriculares; promover momentos de
integração envolvendo pais, discentes e docentes; promover pesquisas
que beneficiem a comunidade para melhoria da qualidade de vida;
promover a interdisciplinaridade profissional (Educação física, psicologia,
nutrição), para melhor atender as necessidades das crianças. Neste
sentido a oficina aprendendo com o projeto esporte educação visa
desenvolver alguns dos objetivos propostos pelo projeto, bem como
divulgar através do voleibol e futsal o trabalho que é realizado na escola.


