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RESUMO - Ao termos uma criança aluno/atleta em nossas mãos, temos uma grande 
responsabilidade em passar algo novo para cada um. Devido a isso o Projeto Escola da Bola contém 
a modalidade da natação, que através desse esporte pode oferecer diversos benefícios como: ajuda 
na melhoria da saúde, na educação, prevenção de doenças, bem-estar, condicionamento-físico, 
diversão, social e no aperfeiçoamento acadêmico dos estagiários envolvidos. O Projeto envolve 
crianças e adolescentes de 08 a 14 anos, todos estudantes da rede Pública de ensino da cidade de 
Ponta Grossa. Os treinos acontecem no período vespertino na piscina do curso de Educação Física 
da UEPG-Campus. A natação tem como grande objetivo desenvolver capacidades físicas 
(coordenação, agilidade, resistência e força), aspectos sociais e saúde, colaborando também para o 
processo de formação dos futuros profissionais de Educação Física. Utiliza como metodologia a 
separação da aula em 5 partes com finalidades específicas: ATIVIDADES INTRODUTÓRIAS, é o 
aquecimento propriamente dito que é feito através de exercícios de alongamentos, flexibilidades, 
coordenação ou jogos recreativos; RECAPITULAÇÂO, acontece uma breve recapitulação da aula 
passada; PRINCIPAL, como o próprio nome diz é a parte principal do treino, onde se monta 
exercícios que induza o aluno para sua melhora na técnica; VOLTA À CALMA, normalmente é uma 
parte onde o estagiário conversa com o aluno sobre seu desenvolvimento do dia, dando informações 
necessárias e podendo utilizar algumas brincadeiras para os alunos interagirem entre si; e por fim 
não tão pouco importante, que é O TEMPO LIVRE, onde o treino tem seu encerramento com um 
tempo livre de duração de 5 a 7 minutos supervisionados, essa parte é de suma importância, pois 
desperta no aluno motivação, entusiasmo e dá liberdade de se relacionar com seus colegas. Para um 
acompanhamento satisfatório do projeto foi aplicado um questionário com 12 perguntas relacionadas 
ao desenvolvimento individual de cada aluno e do projeto, onde os resultados que se obtiveram ao 
analisar a resposta de cada questão foram: aprender a modalidade, ter uma boa qualidade de vida e 
fazer amigos foram os interesses que impulsionaram a procura da modalidade. Pode citar também 
que mais de 64% dos alunos responderam que tiveram uma melhora no seu condicionamento físico, 
e com relação às atividade envolvidas nas aulas e ao trabalho dos estagiários a resposta foi de 
grande satisfação dos alunos com índices positivos em cada resposta. A natação do Projeto Escola 
da Bola tem melhorado a cada ano que passa, onde é visto o empenho e comprometimento de cada 
estagiário e com a satisfação dos alunos participantes. 

¹O presente trabalho foi realizado com apoio da Fundação Araucária. 
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