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Categoria 

1 – CATEGORIA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, você profissional do ensino 
regular que projeto, programa ou vivência de relevância para educação física 
escolar você desenvolveu em 2019? 
 
No ano de 2019, foi realizado o Projeto Atleta na Escola, com as turmas de 1• a 
5• ano da Escola Meu Pedacinho do Céu. O projeto seguiu de Janeiro de 2019 
a Novembro de 2019. Dois eventos marcaram a culminância desse projeto.  
O primeiro foi o XX Jogos Internos - Escola Meu Pedacinho do Céu, que teve 
além das modalidades de quadra, a modalidade Judô, com cerca de 110 
crianças nas turmas do Maternal ao 5• ano na disputa. E o segundo, foi a 
cerimônia de troca de faixa, onde apenas as turmas do Ensino Fundamental (1• 
ao 5• ano) estiveram aptos a serem promovidos à nova graduação.  
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Descrição 

Além do Projeto acima citado, realizei vários eventos escolares na condição de 
organizador e técnico dos seguintes eventos no ano de 2019, na seguintes 
instituições: 

1 - Cerimônia de Troca de Faixa de Judo - Sistema Educacional Cirandinha 

O Sistema Educacional Cirandinha conta com a Oficina Ciranda de Artes – 
OCA. Nesse projeto, os alunos são agraciados com três modalidades 
esportivas: Expressão Corporal, Futsal e Judo. A cada fim de semestre os 
alunos participam de torneios e mudanças de faixas. 

Evento realizado em duas edições: Edição 1 – Junho / Edição 2 – Dezembro   

 

2 - Cerimônia de Troca de Faixa de Judô- Colégio Physics  

A Educação Integral do Colégio Physics possui como componentes curriculares 
as modalidades Futsal e Judo. A cada final de ano, é realizado, além dos Jogos 
Internos Gerais da escola, a culminância da Educação Integral, onde os alunos 
são premiados na Modalidade Futsal e Testados para promoção de faixa na 
Modalidade Judô. Além dos alunos regulares da Educação Integral, a escola 



abre as portas para crianças com deficiência, as quais são incluídas juntas aos 
estudantes regulares. 

  

3 - Colônia de Férias - Sistema Educacional Cirandinha  

 

5 - I Torneio Interno - Oficina Ciranda de Artes - Sistema Educacional 
Cirandinha   

 



7 - Torneio Interno de Judô com Mayra Aguiar - Academia Carlos Wassaly e 
Colégio Pequeno Príncipe  

 

O Colégio Pequeno Príncipe também tem um polo de prática esportiva em 
anexo na unidade Augusto Montenegro. Os alunos de 1• ao 8• ano da escola 
podem optar pela prática esportiva dentro da escola. Também , como principal 
programação, a escola organiza o torneio Interno de Judo e, pela segunda vez, 
convida a Campeã Mundial Mayra Aguiar para prestigiar o evento. 


