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Curso Atletismo na Escola  

Introdução e Justificativa  

O Esporte possibilita à criança e ao jovem estabelecer conceitos e valores que contribuem para a formação 

de um cidadão ético e responsável socialmente. Conceitos como liderança, cooperação, solidariedade, 

trabalho em equipe e qualidade de vida podem ser trabalhados no ambiente educativo proporcionado pelo 

esporte.  

O incentivo à permanência no ambiente escolar através de projetos voltados ao esporte favorece o 

desenvolvimento integral do aluno, pois sua participação nesses programas deve estar vinculada ao 

aprendizado escolar, proporcionando uma maior valorização dos professores e outros participantes dos 

projetos.  

Tendo em vista o cenário esportivo ímpar na história brasileira com a realização dos Jogos Olímpicos e 

Jogos Paralímpicos, se faz necessário democratizar o acesso ao esporte, desenvolver e difundir este legado 

esportivo entre os alunos, estimular a formação do atleta escolar, identificar e orientar jovens talentos. Para 

isso, a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), vem desenvolvendo o programa denominado 

Atletismo na Escola, que propõe a capacitação de treinadores, professores de educação física e alunos 

dos cursos de educação física interessados com o ensino inovador no atletismo escolar.  

Carga horária:  20h 
 

Público alvo 
Professores da rede pública municipal/estadual e privada, treinadores e estudantes dos cursos de Educação 
Física. 
 

Peculiaridades 

Descoberta do atletismo através da ludicidade num modelo distinto ao dos adultos e exercícios educativos 

e formativos do correr, saltar e lançar com possibilidade de utilização em qualquer espaço educativo 

(pátio, quadra, gramado, etc.). 

Objetivos 

✓ Incentivar a prática esportiva nas escolas, numa perspectiva de formação integral e cidadania. 

✓ Desenvolver os valores humanos relacionados à dignidade e à moral, tais como: honestidade, 

respeito, disciplina, responsabilidade, tolerância e humildade, entre outros. 

✓ Estimular a iniciação do Atletismo na Escola. 

✓ Explicar, demonstrar e executar os principais elementos técnicos das corridas: de velocidade, meio 

fundo, fundo e revezamento; dos saltos: em distância e altura, do lançamento da pelota e do 

arremesso do peso. 

✓ Estimular a participação dos alunos em festivais de massificação esportiva.  

✓ Incentivar a participação dos alunos nas competições oficiais do sistema esportivo escolar. 

✓ Incentivar a participação dos alunos nas competições oficiais do sistema federativo. 

Conteúdos 

Descrição do conteúdo: Conceito, abordagem teórica e prática das provas do atletismo com possibilidade 

de desenvolvimento no contexto escolar: 

✓ Filosofia do professor/treinador. 

✓ Etapas de desenvolvimento do atleta. 

✓ Conceitos do Miniatletismo.  
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✓ Amostra de construção de materiais para a pratica do Miniatletismo na Escola. 

✓ Montagem e explicação das estações (festival) de Miniatletismo. 

✓ Caraterísticas da sessão de treinamento na Escola.  

✓ Principais elementos técnicos das corridas: de velocidade, meio fundo, fundo e revezamentos.  

✓ Principais elementos técnicos dos saltos: em distância e altura.  

✓ Principais elementos técnicos do lançamento da pelota e do arremesso do peso.  

Materiais necessários para construir implementos 

ITEM QUANTIDADE 
Tinta (03 cores “vivas” de secagem rápida) pode ser 
tinta guache  

½ litro de cada cor 

Tecido de TNT (03 cores)  02m de cada cor 
Canivete e tesouras  01 de cada 
Mangueira ½ polegada 01 m  
Serrote e facão  01 de cada  
Bola de Médici Ball de 02 e 03 kg  02 de cada  
Garrafa Plástica de 5 litros (ver fotos) 10 
Cabo de Vassoura ou similar  10 
Trave de futebol ou futsal  01 
Bambu ou outro material resistente de 2m 01 
Pneu de carro velho 02 
Colchonete  03 
Areia, brita ou terra 10 kg 
Pneu de bicicleta velho 05 
Data show  01 
Local para aulas práticas   
Cones  20 
Caixas de papelão (as de frutas reforçadas, ver foto) 05  
 

OUTROS MATERIAIS E IMPLEMENTOS NECESSÁRIOS  
PARA ÀS AULAS PRÁTICAS  

Bloco de saída   04 

Bastão de revezamento  04  

Peso 3, 4 ou 5kg   04  

Treina mínimo 30m  01 

Barreiras pequenas (até 30/40cm)  10 

Bastão de 2m ou dardos de bambu 10 

Medicine ball 1, 2 ou 3kg  04 

Cones de sinalização  10 

Colchonetes  05 

Corda de pular  04 

Barreiras de atletismo  06 
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Programação  

Dia  Hora Conteúdos 

 
 
 
 
 

25/09  

08:00-08:30  Chegada dos participantes e Abertura  

08:30-09:15 Filosofia do professor/treinador e Etapas de Desenvolvimento do Atleta  

09:15-09:30 Intervalo 

09:30-10:30 Conceitos do Miniatletismo (T) 

10:30-12:00  Amostragem de construção de implementos (P) 

12:00-13:30  Intervalo  

13:30-15:30  Montagem e explicação das estações (festival) (P) 

15:30-15:45  Intervalo 

15:45-17:00  A sessão de Treinamento na Escola (P) 

 
 
 
 

26/09  

08:00-09:45 Metodologia das Corridas (T) 

09:45-10:00  Intervalo  

10:00-11:00  Metodologia dos Saltos (T) 

11:00-12:00 Metodologia do Arremesso do Peso e Lançamento da Pelota (T)  

12:00-13:30  Intervalo  

13:30-16:30  Corridas, Saltos, Lançamento da Pelota e Arremesso do Peso (P) 

16:30-17:00  Dúvidas e Encerramento  

(T) aula teórica / (P) aula prática, preferível 1º dia na quadra, 2º na pista de atletismo ou local com grama 

 

Exemplos de atividades de Miniatletismo  
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Otimização do espaço disponível  
 

 

                                     
                Prof. Ms. Lázaro Pereira Velázquez 
               Caxias do Sul, 12 de agosto de 2019 
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OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO DISPONÍVEL – FESTIVAL DE MINI ATLETISMO 

3 – LANÇAMENTO   

AO ALVO

6 - LANÇAMENTO DO DARDO 

4 – SALTO EM 

DISTÂNCIA /  

VARA

8 – LANÇAMENTO PARA TRÁS

9 - CORRIDA DE RESISTENCIA DE 8’

2 - REVEZAEMENTO VELOCIDADE / BARREIRA 

7- REVEZAMENTO DE VELOCIDADE EM CURVAS 


