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1. INTRODUÇÃO
De acordo com Costa e Tiengo (2014), ao longo dos anos a Educação Física
passou por diversas modificações, tendo atualmente como objetivo a formação de um
cidadão que consiga assumir uma posição crítica frente as várias formas da cultura
corporal. Este objetivo deve ser assumido em todos os níveis de ensino, porém
alcançados de formas diferentes respeitando as necessidades de cada etapa.
Por meio de uma busca de identidade acadêmica, o objeto de estudo da
Educação Física foi definido como o movimento humano e suas implicações para o
ser humano, assim a mesma precisa estar preocupada em justificar a prática de toda
e qualquer atividade motora, ou seja, qualquer movimento que abranja o corpo
humano interagindo junto ao meio (GHILARDI, 1998).
Deste modo, para Ferreira (2012), a Educação Física, pertencendo aos
componentes curriculares da Educação Básica, deve por meio da inclusão e das
práticas da Cultura Corporal, se constituir como importante aliada no processo da
inclusão escolar e social.
Quando se fala de aprendizagem esportiva na escola, esta deve estabelecer
uma função educacional, relacionando com a convivência com as regras, e a
diversidade de situações e resultados, podendo colaborar no processo de educação
e valorização da cidadania (SEVERINO, 2009).
Em ambiente acadêmico, especialmente no curso de Educação Física, Marcon
(2011), que o acadêmico precisa interagir com os colegas e alunos da comunidade
nas práticas pedagógicas, contribuindo no processo de formação de seu
conhecimento pedagógico ao longo da formação.
Diante disso, o presente projeto tem como tema o tapembol, um esporte criado
em ambiente escolar de forma coletiva. Instituído em Minas Gerais, no ano de 2007,
pelo professor Marco Aurélio Cândido Rocha, o tapembol tem como objetivo gerar
inclusão social pois permite que todas as pessoas, independente de privações físicas
ou idade, participem. É conhecido como "um jogo de todos" pelos seus praticantes,
pois as suas regras facilitam a participação efetiva de todos (CONFEF, 2016).
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Desta forma o objetivo do presente se constitui em apresentar aos acadêmicos
do curso de Educação Física da UNESPAR – campus Paranavaí, uma nova
modalidade esportiva a fim de sugerir novas possibilidades de ensino para sua futura
atuação profissional.

1. 1 JUSTIFICATIVA
O profissional da área de Educação Física possui autonomia para desenvolver
em suas aulas os mais diversos conteúdos, sendo estes norteados por documentos
oficiais que sugerem modelos para cada nível de ensino (COSTA e TIENGO, 2014).
De acordo com Perfeito et al (2008), os escolares gostariam de vivenciar outros
esportes além do vôlei, basquete, handebol e futebol, que compreendem a maioria
das aulas práticas no ano letivo, bem como a inserção de mais atividades lúdicas nas
aulas.
Assim o tapembol surge como uma alternativa para as aulas de Educação
Física, sendo de acordo com Rocha (2016) um esporte capaz de unir todos os alunos
em uma mesma aula, independente de tipo físico, idade ou destrezas motoras,
proporcionando da atividade física um momento de prazer para todos os praticantes.
O tapembol consiste em uma prática munida de dinamismo e ludicidade que
permite um ambiente propício para o envolvimento e participação de todos, diminuindo
a exclusão de alunos considerados menos aptos tecnicamente (COSTA e TIENGO,
2014).
Nesse sentido o presente projeto se justifica como uma nova ferramenta
pedagógica que pode ser incluída como conteúdo nas aulas de Educação Física, a
serem ministradas futuramente pelos acadêmicos da UNESPAR, buscando o
conhecimento de novas práticas esportivas tornando suas aulas mais atrativas e
divertidas.
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2. OBJETIVOS DO PROJETO
2.1. OBJETIVO GERAL
Apresentar aos acadêmicos do curso de Educação Física da UNESPAR –
campus Paranavaí, uma nova modalidade esportiva a fim de sugerir novas
possibilidades de ensino para sua futura atuação profissional.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Conhecer as regras e fundamentos da modalidade tapembol, buscando o
interesse na sua prática, a fim de difusão do esporte.
Vivenciar pré-desportivos e o jogo de tapembol, como possibilidade de
instrumento pedagógico, pensando no ambiente escolar.
Permitir um novo olhar como professor de Educação Física, buscando a
inserção de novas práticas esportivas nas aulas, variando os conteúdos cotidianos.
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1 A EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO SUPERIOR
No Brasil o que desencadeou a criação da Educação Física foi a eugenia, na
qual o aprimoramento da raça estava relacionado a atividade motora. Eram atribuídas
a Educação Física o aperfeiçoamento do físico, da moralidade do homem, do caráter,
e da formação da juventude brasileira. Estes conceitos estavam presentes nos
pensamentos da época e refletiram de forma decisiva nos currículos dos cursos de
Educação Física (GHILARDI, 1998).
De acordo com Marcon (2011), entre as principais funções da Universidade,
está a formação de recursos humanos que possibilitarão o atendimento às
necessidades da sociedade em determinada área específica. Ou seja, a sociedade
demanda diversos tipos de serviços, em vários graus específicos, devendo estar o
profissional fundamentado em um conhecimento específico deste serviço, para
oferecer programas e solucionar problemas existentes. Quando relacionamos isso a
Educação Física, aceitamos que a sociedade necessita de programas de atividade
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física, seja para melhoria da saúde, aprimorar a performance ou ampliar seu repertorio
motor, necessitando assim de profissionais especializados para oferecer tais
programas.
Assim, a formação profissional em Educação Física, passou por várias
mudanças no decorrer dos anos, desde a sua origem na Universidade. Dentre as
principais mudanças se encontra a implementação do Bacharelado, que possibilitou
uma distinção entre as duas áreas de atuação, o que refletiu diretamente na formação
profissional. A partir de então o licenciado atuará no ensino regular e o bacharel em
qualquer outro segmento que não seja o ensino formal, porém em ambas as
formações, o conhecimento deve possuir uma importância maior do que o
desempenho físico (GHILARDI, 1998).
Pensando-se na área da licenciatura, a atuação consiste na Educação Básica,
ou seja ministrando aulas em ambiente escolar. Para a boa execução do mesmo,
existem Conteúdos Estruturantes, que precisam ser aprendidos na Universidade, para
então posteriormente serem repassados nas escolas. No estado do Paraná o
documento que norteia esses conteúdos são as Diretrizes Curriculares da Educação
Básica (DCEs).
As DCEs definem os Conteúdos Estruturantes, como conhecimentos de grande
amplitude que organizam e identificam os estudos de uma disciplina escolar. Os
conteúdos propostos para a disciplina de Educação Física na Educação Básica são
cinco: esporte, jogos e brincadeiras, ginástica, lutas e dança. Os mesmos devem ser
trabalhados do mais simples para o mais complexo, pois em cada um dos níveis de
ensino os alunos carregam muitas experiências em relação ao conhecimento
sistematizado, devendo ser consideradas em seu processo de ensino/aprendizagem
(PARANÁ, 2008).

3.2. ESPORTE
De acordo Pereira e Silva (2004), o esporte faz parte das práticas culturais do
dia a dia e do imaginário popular, sua popularização se relaciona ao espaço que
possui nos meios de comunicação. Atualmente no modelo de produção capitalista, o
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esporte está vinculado ao comércio e a indústria, permitindo associar o prazer com a
saúde, tendo este uma aceitação quase universal na educação escolar.
Em seu caráter pedagógico as DCEs compreendem o esporte como uma
atividade teórico-prática e um fenômeno social, que engloba várias manifestações e
abordagens, podendo proporcionar benefícios para a saúde, para o lazer e também
para integrar os sujeitos em suas relações sociais. O esporte nas aulas de Educação
Física, não deve se conter apenas nas habilidades físicas, destrezas motoras, táticas
de jogo e regras, os alunos devem ter direito de acesso a reflexão sobre as práticas
esportivas, devendo ser esta uma ação cotidiana na rede pública de ensino.
O ensino do esporte deve propiciar ao aluno uma leitura de sua
complexidade social, histórica e política. Busca-se um entendimento
crítico das manifestações esportivas, as quais devem ser tratadas de
forma ampla, isto é, desde sua condição técnica, tática, seus
elementos básicos, até o sentido da competição esportiva, a
expressão social e histórica e seu significado cultural como fenômeno
de massa (PARANÁ, 2008, p. 66).

Paes e Balbino (2009), afirmam que para alicerçar uma proposta pedagógica
se faz necessário levar em conta dois aspectos: a importância de trabalhar com os
fundamentos técnicos das modalidades e a importância de intervir junto ao aluno os
aspectos relativos a valores e princípios.
Dessa forma o esporte na escola apresenta sua importância, não somente por
ser um dos conteúdos da Educação Física, mas também por ser a escola um meio de
promoção e difusão da cultura. Segundo os autores a riqueza do esporte se constitui
entre outros fatores em sua diversidade de significados, podendo atuar como
facilitador na procura de uma melhor qualidade de vida, dentre tantas outras funções
(PAES e BALBINO, 2009).
Por fim, ao se trabalhar com o conteúdo esporte, os professores precisam levar
em conta os aspectos históricos-sociais que constituíram o esporte, pensando na
possibilidade de recriar essa prática corporal. Dessa forma, faz-se necessário uma
abordagem que privilegie o esporte da escola, não se prendendo ao esporte na escola,
ou seja, que as aulas de Educação Física sejam espaços de criação de outra cultura
esportiva, de leitura sobre sua complexidade social, histórica e política, buscando
compreender de forma crítica as manifestações esportivas, desde seus elementos
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básicos, condição técnica, tática, competição, expressão social e cultural (PARANÁ,
2008).

3.4 TAPEMBOL
3.4.1. Breve histórico
O tapembol, foi criado na cidade de Caeté, Minas Gerais, no dia 27 de julho de
2007, na Escola Centro Educacional Washington de Paula e Silva, escola da rede
“Promove de Ensino”, por meio de uma experiência do professor de Educação Física
Marco Aurélio Candido Rocha e seus alunos. De uma simples brincadeira de “tapa na
bola” como forma de expressão dos alunos de uma turma, surgiu um novo jogo que
foi sendo construído coletivamente (ROCHA, PRUDENTE E MEDINA, 2010).
De acordo com Rocha (2016), suas regras e formas de jogar visam a
participação de todos, independentemente do biotipo ou destreza em outros esportes.
Devido a sua limitação de apenas um ou dois toques na bola, de forma alternada,
todos os jogadores se encontram em igual situação, dependendo dos companheiros
de equipe para alcançar o objetivo do jogo.
A criação do esporte veio da percepção de Marco Aurélio ao pensar na
necessidade de um jogo que explorasse a capacidade física das pessoas, sem que
elas precisassem de habilidades especificas, como é necessário em outros esportes.
Por se constituir em um jogo onde a participação é de todos, ao limitar o número de
toques individuais, todos se sentem igualmente importantes. Assim aqueles que
normalmente não participariam das aulas de Educação Física, passam a se sentir
incluídos (CONFEF, 2016).
Desde o primeiro ano de existência, já foram realizadas várias competições em
nível escolar e para adultos, em Minas Gerais e em São Paulo. O Tapembol foi
inserido de várias formas em mais de 23 Universidades do Brasil e de Portugal. Um
importante acontecimento para o esporte foi uma Qualificação Técnica no Programa
Minas Olímpica Geração Esporte, que possibilitou a inserção do jogo em 100
municípios, com o treinamento de 200 profissionais, entre graduados e graduandos
em Educação Física. O jogo possuiu marca registrada, conferida pelo INPI, Instituto
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Nacional de Propriedade Intelectual, que garante a originalidade do nome “Tapembol”
e da logomarca (ROCHA, 2016).

3.4.2 Regras e fundamentos
O tapembol, existe a menos de uma década, um dos motivos que levam a
pouca literatura acerca de suas regras e fundamentos, sendo portanto utilizado em
sua maioria embasamentos teóricos de seu criador Rocha (2016).
O tapembol é um esporte de quadra, jogado por duas equipes de seis
componentes cada, onde o jogador utiliza uma mão aberta, dando um ou dois toques
na bola, sem segurá-la e de forma alternada, com o objetivo de fazer gol no time
adversário. A partida tem duração de vinte e quatro minutos, divididos em dois tempos
de doze minutos cada, com intervalo de três minutos entre eles (ROCHA, 2016).
É praticado com uma bola própria para crianças com peso de 130 gramas e
outra para adolescentes e adultos com peso de 160 gramas, no mesmo espaço
utilizado para realização do futsal em uma quadra de medidas 40x20. Dentro desse
espaço delimitado existem quatro pontos de vantagem (dois em cada linha lateral da
defesa e dois no ataque), existem também, as expansões da área que são as laterais
esquerda e direita do gol, onde o goleiro atua como jogador, podendo dar até dois
toques na bola (CONFEF, 2016).
Durante o jogo se a bola for recuada por um jogador do mesmo time, o goleiro
não pode segurá-la, apenas dar um toque fora da área. A vantagem de área, ocorre
quando acontece uma falta dentro da área. A mesma é cobrada por dois jogadores na
linha da área, um realiza o saque para o outro que, sem sair do lugar dá um saque em
direção ao gol. Já os pontos de vantagem são pontos onde ações do goleiro, saída de
bola, volta ao jogo e outras situações são utilizados para reiniciar o jogo, acontecendo
a cobrança na defesa ou no ataque (COSTA e TIENGO, 2014).
De acordo com Rocha (2016), o jogo é composto por seis jogadores de cada
lado, sendo um goleiro, dois defensores (direito e esquerdo), dois apoios (direito e
esquerdo) e um central. Ao goleiro não é permitido avançar, mas pode agir
lateralmente na expansão de área como um jogador, pode defender a bola com
qualquer parte do corpo e tem sete segundos de posse da mesma, porém, o chute
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não é permitido. Os defensores alternam entre si, mantendo sempre um jogador no
campo de defesa e o central e os apoios tem atuação livre dentro de quadra.
O gol não pode ser realizado de forma direta, sendo que o arremesso entre
goleiros não caracteriza gol. Todas as cobranças devem ser feitas com a participação
de dois ou mais jogadores para que o gol seja válido. Durante o jogo só é permitido
segurar a bola no início da partida, saída de bola, arremessos, cobranças de faltas,
laterais e vantagens. Assim, não é permitido manipular, carregar ou conduzir a bola,
sendo permitido o uso de duas mãos apenas para o bloqueio (ROCHA, 2016).
As laterais são cobradas com um pé na linha e outro fora, com um saque por
cima ou por baixo. Os escanteios são a única hora do jogo em que é permitido segurar
a bola com as duas mãos para realizar o lance. Durante o jogo há um momento
denominado momento de espera, este é caracterizado por um intervalo a partir de
dois quiques na bola, entre o domínio e o último toque na bola. Este fundamento é
realizado apenas com uma mão e sem movimentação dos pés (ROCHA, 2016).
Em relação a bola, não é permitido: chutar, bloquear intencionalmente com
outras partes do corpo (cabeça, peito, coxa, etc), utilizar as duas mãos (salvo para
bloqueio), socar, segurar. Porém caso a bola toque sem intenção em alguma parte do
corpo, não é falta, mas é considerado um lance. Se a bola bater duas vezes
consecutivas, o terceiro é reversão (COSTA e TIENGO, 2014).
As faltas técnicas (três toques, segurar, manipular, chutar, dominar, socar, duas
mãos (salvo bloqueio), infringir o momento de espera, etc.), são cobradas nas linhas
laterais, na direção onde ocorreram. E as faltas físicas (empurrar o adversário, tirar da
jogada, segurar, bloquear o acesso à bola ou a quaisquer partes da quadra, impedir
salto, impedir o toque na bola, etc.), são cobradas imediatamente no local onde
ocorreram (ROCHA, 2016).

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
4.1. CARACTERIZAÇÃO DO TRABALHO
O presente projeto possui caráter teórico-prático tendo como objetivo o ensino
do esporte tapembol para as turmas do curso de Educação Física da UNESPAR –
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Campus Paranavaí, visando alternativas diferentes para os mesmos trabalharem no
ambiente escolar futuramente.
As aulas serão realizadas em uma data a definir, nas dependências da
UNESPAR – Campus Paranavaí. No primeiro contato com os alunos será realizada
uma socialização e um diálogo para saber o grau de conhecimento dos mesmos em
relação ao esporte. A seguir se realizará uma exposição teórica, acerca do tapembol,
seguida de algumas atividades práticas do esporte. Ao término será realizado um novo
diálogo com os acadêmicos, para analisar o que foi aprendido.
A metodologia aplicada será a histórico-crítica, que de acordo com Saviani
(2005), baseado na didática de Gasparin, o aluno se apropria dos conhecimentos
construídos historicamente, assim a partir da intervenção do professor o aluno deixa
o senso comum e avança para o científico, ocorrendo uma interação entre o ensinoaprendizagem.
4.2. LOCAL
A Universidade Estadual do Paraná – Campus Paranavaí, está situada na
Avenida Gabriel Esperidião, s/n, Jardim Morumbi, telefone (44) 3423-3210 (ANEXO
A).
4.3 MATERIAIS UTILIZADOS
- Data show;
- Notebook;
- Bolas;
- Coletes;
- Cones;
- Entre outros.
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4.4. POPULAÇÃO
A universidade atende 2.052 alunos, tendo como diretor responsável o senhor
Elias de Souza Junior, dentre os professores colaboradores da instituição, nove são
do colegiado do curso de Educação Física, sendo eles: Aguinaldo Souza dos Santos,
Eliane Josefa Barbosa dos Reis, Flávio Ricardo Guilherme, Juliana Dias Boaretto,
Maria Aparecida Fonseca de Oliveira, Maria Teresa Martins Fávero, Matheus
Amarante do Nascimento, Meire Aparecida Lóde Nunes e Wesley Luiz Delconti. A
instituição oferece os cursos de Administração, Ciências Biológicas, Ciências
Contábeis, Educação Física, Enfermagem, Geografia, História, Letras, Matemática,
Pedagogia e Serviço Social. A maioria dos acadêmicos são moradores de cidades
próximas a Paranavaí, os quais em sua maioria são considerados de classe média e
baixa.
4.4.1 População Alvo
A regência será ministrada na Universidade Estadual do Paraná – Campus
Paranavaí, com os acadêmicos do 1º, 2º e 3º ano do curso de licenciatura em
Educação

Física,

tendo

como

professor

regente

Wesley

Luiz

Delconti.

A turma do 1º ano possui 54 acadêmicos, sendo 25 do sexo feminino e 29 do
sexo masculino, a turma do 2º ano é composta por 41 acadêmicos, sendo 19 do sexo
masculino e 21 do sexo feminino e a turma do 3º ano possui 35 acadêmicos, dos quais
22 são do sexo feminino e 13 do sexo masculino.
4.5 ESTRATÉGIAS DE AÇÃO
O trabalho será desenvolvido a partir dos objetivos e normas da disciplina de
Estágio Supervisionado em Educação Física II e será aplicado para os alunos
matriculados nas turmas do 1º, 2º e 3º anos do curso de Educação Física da
UNESPAR – campus Paranavaí.
Os alunos serão divididos em grupos, e o projeto será aplicado em 2 duas aulas
geminadas com cada no período ainda a definir no presente ano letivo.
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Durante as aulas será desenvolvido o esporte tapembol por meio de prédesportivos visando a sua iniciação nas escolas. As intervenções serão teóricopráticas, a fim de compreender o surgimento do esporte, suas características, sendo
também proporcionada a vivência dos alunos no tema proposto.

4.6 CRONOGRAMA DE AÇÃO

GRUPO

DATA

01

08/02/2017

HORÁRIO

TEMA

13h30min às

Tapembol: uma
nova opção de
esporte
Tapembol: uma
nova opção de
esporte
Tapembol: uma
nova opção de
esporte
Tapembol: uma
nova opção de
esporte
Tapembol: uma
nova opção de
esporte
Tapembol: uma
nova opção de
esporte

15h10min
02

08/02/2017

15h30min às
17h10min

03

09/02/2017

13h30min às
15h10min

04

09/02/2017

15h30min às
17h10min

05

10/02/2017

13h30min às
15h10min

06

10/02/2017

15h30min às
17h10min

HORAS/
AULA
2

2

2

2

2

2

5. AVALIAÇÃO
A avaliação será contínua, onde serão observadas a participação e o interesse
dos alunos. Durante as aulas serão analisados o comportamento e a execução nas
atividades propostas, sendo importante a participação de todos. Dessa forma o
diálogo será a ferramenta para descobrir se as aulas surtiram efeitos positivos ou
negativos entre os acadêmicos.
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De acordo com Betti e Zuliani (2002), o processo avaliativo deve ser contínuo,
englobar os domínios cognitivo, afetivo, social e motor, se referir as habilidades
motoras básicas, a qualidade dos movimentos apresentados pelos alunos, os
conhecimentos científicos e os objetivos específicos propostos pelo programa de
ensino.
Assim, a avaliação é parte do trabalho dos professores no dia a dia das escolas
e visa contribuir para um melhor entendimento dos problemas de aprendizagem dos
alunos, pensando em mudanças necessárias para que esta aprendizagem se realize
e a escola esteja mais próxima da sociedade e no contexto histórico atual, onde os
alunos estão inseridos, cabendo ao professor acompanhar a aprendizagem dos
alunos e o desenvolvimento dos processos cognitivos (PARANÁ, 2008).
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ANEXO A

HISTÓRICO DA UNIVERSIDADE
A Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí – FAFIPA
está localizada no município de Paranavaí, na região Noroeste do Paraná. No ano de
1.960, Paranavaí, não só pela extensa região abrangida, pela área de influência,
sentia a real necessidade, quer do ponto de vista de suas deficiências em profissionais
de nível superior, quer do ponto de vista cultural, e para atender a uma população
representada por milhares de secundaristas, consegue a aprovação pela Assembléia
Legislativa do Estado da Lei criando uma Faculdade em Paranavaí. Através da Lei
Municipal n.º 389, de 27/10/1965, foi criada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Paranavaí, tendo como mantenedora a Fundação Educacional do Noroeste do
Paraná – FUNDENORPA.
Com o Estatuto aprovado através do Decreto Municipal nº. 855, de 10/11/1965,
o Conselho Estadual de Educação pelo Parecer 1/66, de 07/01/ 1966, autorizou
abertura de matrícula para os cursos de CIÊNCIAS, GEOGRAFIA, LETRAS E
PEDAGOGIA. A Faculdade obteve seu reconhecimento através Decreto Federal n.º
69.599, de 23/11/1971–D.O.U. de 26/11/1971. Em 12/12/1990, através da Lei n.º
9.466, a FAFIPA foi estadualizada passando a denominar-se Fundação Faculdade
Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí. Em 16/07/1991, com a Lei
n.º 9.663, foi transformada em Autarquia Estadual com o nome de Faculdade Estadual
de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí. É transformada em Universidade,
pela Lei nº 13.283, de 25/10/2001, integrando a Universidade Estadual do Paraná,
Campus de Paranavaí.
A FAFIPA, desde que foi criada, tem como objetivo principal a integração
regional, através do ensino, da pesquisa e da extensão. A Instituição oferece,
atualmente, 11 (onze) cursos, a saber: ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS,
ENFERMAGEM,

CIÊNCIAS

–

LICENCIATURA

PLENA,

MATEMÁTICA,

GEOGRAFIA, LETRAS (PORTUGUÊS E INGLÊS), PEDAGOGIA, EDUCAÇÃO
FÍSICA, HISTÓRIA E SERVIÇO SOCIAL.
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ANEXO B

LISTA DE CHAMADA – 1º ANO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ADRIANO DE LIMA JUNIOR
ANA CAROLINE PEREIRA
ANA PAULA DE OLIVEIRA
ANDERSON LUIZ MOTA
ANDERSON ROBERTO
ANTONIO EDSON DA SILVA
BEATRIZ GALBIAT ERZINGER
BEATRIZ NEVES
BIANCA CAMARGO AVANÇO
CARLA EDUARDA CARVALHO
CARLOS EMANUEL
CAROLINE ELOISE LIMA
DANIELE CAVALCANTI
DEBORA COSTA MOTTA
DOUGLAS FILIPE BARBON
DOUGLAS WILLIAM
DRYELLE OENNING REZENDE
EDSON BATISTA BORGES
EDUARDO POLICARPO
ELOISE ENDE ALVES
EVERTON CESAR RIBEIRO
FELIPE ROMANINI MERCURIO
GABRIELA GARCIA FERREIRA
GABRIELE DE BARROS
HELIO FURMAN JUNIOR
HIGOR SANTOS FONSECA
INGRID LARISSA ALMEIDA
IZABELY KATIANE ARGENTÃO
JÉSSICA ADRIELE VIEIRA
JONATHAN ROBERT PEREIRA
LAISLA MAGO DA SILVA
LARISSA CAMILO ARANTES
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

LARYSSA MARCELLA ALVES
LUCAS REIS CORREA
MARCOS AURELIO DE SOUZA
MARIANA MERCURIO
MYLENA CARLA FOGAÇA
NATALIA PADILHA BORGES
NICOLE DE ANDRADE CRUZ
ORLANDO BOMFIM
PEDRO HENRIQUE PEREIRA
RONISE DA SILVA EWALD
SERGIO AUGUSTO MEDRADO
TAINARA DE SOUZA
THIAGO DA SILVA
TIAGO ENRIQUE IWAMOTO
THOMAS KENICHI WAKI
VAGNER JOSÉ PORTO
VINICIUS AUGUSTO
VINICIUS DERESTE LIMA
WELLINGTON PUGIN RAMOS
WENDEL MATHEUS LIMA
YURI FERREIRA SÁ FREIRE
ZAQUEU DE SOUZA DIAS
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LISTA DE CHAMADA – 2º ANO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ADRIANO OLIVEIRA FERREIRA
AMANDA LOPES DOS SANTOS
ANA BEATRIZ FERNANDES
ANDRÉ AUGUSTO GARCIA
AURIANE PALOMBO SILVA
BRUNO OTTESBACH ROSA
BRUNO RUIZ SANTOS
CARLA RIBEIRO LUCIANI
HELOISA DUTRA VIANA
HIAGO HENRIQUE DA SILVA
ISABELA SOUSA ARAUJO
ITALO PAULINO CICOTTI
JAIME LIMA DA SILVA
JEAN MARCEL SCHMITZ
JÉSSICA SOMENZI EGER
JHONATHAN SOUZA DE LIMA
JOÃO PEDRO MAGALHÃES
KALIANE LABADESSA FARIAS
KAROLAINE DA SILVA
LETICIA DOS SANTOS FARIAS
MARIA EDUARDA DUARTE
MARIANA OLIVEIRA
MARLLA STOBBE DE LIMA
MATHEUS DE OLIVEIRA SOUZA
MYCHELLE MESSIAS DA SILVA
NATHANA SUMAYA OLIVEIRA
NATIELLE CAVALCANTE
PEDRO FAVERO CEREIA
PEDRO YURI LULI DE CARVALHO
RODRIGO DE OLIVEIRA
RODRIGO GARCIA FIORILLO
RUTH DE PAULA MATOS
SAMUEL BARBOSA PARRA
SILMARA SALATTI ROMITO
SUELEN DOS SANTOS
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36
37
38
39
40

THAINA BARBOSA DA CRUZ
TIAGO RAMOS DA SILVA
VANESSA VIEIRA MOMESSO
WAGNER GIMENES ZAMUNER
WELLINGTON PEREIRA
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LISTA DE CHAMADA – 3º ANO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

AMANDA CARLA GOMES
AMANDA DE OLIVEIRA
ANGÉLICA CAMARGO
ANGELO DA SILVA TRAVAIN
BIANCA FERREIRA DA SILVA
BRUNA CAVALLINI
BRUNA LETICIA DA SILVA
CAIQUE GARCIA DE OLIVEIRA
DANILO APARECIDO DA SILVA
DANILO DE JESUS DE MORAIS
DAYANE RODRIGUES NUNES
ELTON FERNANDO FAXINA
GEOVANA ROMANINI
GESSICA NOELY SILVA ROCHA
GUILHERME LUCIANI DERIO
JANDER GUSTAVO
JESSICA MARIA ARROYO
JHEINI RODRIGUES NUNES
JOANY CAROLINE FERREIRA
JOEDER LEITE NASCIMENTO
LUCAS DANIEL IZIDIO
LUCAS PEGORARO RUIPERES
MARIANNE FABRICIO
NATALIA NASCIMENTO
RAFAELA APARECIDA PINZAN
RAQUEL DUMAS RIBAS
RAYSSA PEREIRA IRIODA
RENAN FAVORETTO
RONALDO DA SILVA
SARAH LIDIA DE LIMA
SIMONE DO AMARAL
STHEFANY MATHEUS
SUELEN REGINA DA SILVA
THAIS LANGEMBERG LIMA
VICTOR HENRIQUE BARBOSA
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ANEXO C
PLANO DE AULA
Instituição: Universidade Estadual do Paraná – Campus de Paranavaí
Disciplina: Estágio Supervisionado em Educação Física II
Ano Letivo: 2016
Professor regente: Me. Wesley Luiz Delconti
Professor Orientador: Dtrª Maria teresa Martins Fávero
Séries: 1º, 2º e 3º séries de Educação Física
Acadêmicos: Diana Nogueira e Jeniffer Any de Souza Rapkiewicz
Título do Projeto: Tapembol: Uma nova opção de esporte
Tema da Unidade: Aprendo a ensinar tapembol

AULA TEÓRICA – LOCAL: SALA DE AULA
PARTE INICIAL (+/- 10’):
- Socialização – Será realizada uma brincadeira cantada, onde serão imitados os
movimentos de alguns animais. Letra: Quando eu vejo um canguru – O que que a
gente faz? (bis) Can can can canguru. Quando eu vejo um tubarão – O que que a
gente faz? (bis) Tu tu tu tubarão.
Jogo dos nomes – Em círculo com uma pessoa no meio. Primeiro, as pessoas que
estão nas rodas, devem se apresentar para que todos decorem o nome de seus
companheiros. O jogo começa com a pessoa que está no meio indicando alguém da
roda para falar o nome de outro companheiro, e quem está no meio deve encostar-se
à pessoa citada antes que ela aponte e fale o nome de outra pessoa. Caso quem esta
no meio toque na pessoa citada antes dela apontar e falar o nome de outro
companheiro, estará salvo e quem foi pego vai para o meio reiniciar o jogo. Caso a
pessoa que está na roda aponte para algum companheiro e fale o nome errado ao
apresentá-lo, deverá ser considerado pego e trocar de lugar com o pegador que
estava no meio.
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PARTE PRINCIPAL (+/- 30’):
- Exposição teórica – será apresentado aos alunos o histórico do tapembol, a
dimensão da quadra, quantidade de jogadores, tempo de jogo, etc. Através de slides
por meio do equipamento data show.
PARTE FINAL (+/- 10’):
- Encerramento – Será realizado um diálogo sobre a vivência da modalidade. Após
será passado um vídeo motivacional e entregue uma lembrancinha.

AULA PRÁTICA – LOCAL: QUADRA
PARTE INICIAL (+/- 5’):
- 1,2 3: Vários trios espalhados pela quadra. Cada um do trio deve saber o seu número
(1, 2 ou 3). O número falado pelo professor deve ser o pegador, o próximo número
foge e o outro assiste ao jogo. Quando o pegador conseguir pegar o seu companheiro
de trio, muda-se a dinâmica do jogo, pois quem foi pego vira pegador, quem assistia
passa a ser fugitivo e o antigo pegador descansa.
PARTE PRINCIPAL (+/- 40’):
Círculo único: Todos os participantes se dispõem em roda. A bola é passada por um
toque simples, com umas das mãos e agarrada com as duas pelo próximo, repetindo
o processo até que todos tenham feito ao menos uma vez.
Excluir o ato de segurar a bola e fazer a prática de dois toques com a bola dentro da
roda, usando o primeiro toque para dominar a bola e o segundo para passar.
Dinamizando a experiência: Aquele que arremessa tem que ocupar uma nova posição
e se oferecer, assim como os demais.
Peru de Tapa: Em um círculo, com uma pessoa ao centro, a bola deverá ser passada
utilizando-se dos fundamentos do jogo. Caso o peru pegue a bola, este a devolve para
a roda, aumentando assim o número de participantes no centro. Quando estiverem
1/3 dentro da roda, começar a troca mantendo o mesmo número de pessoas dentro,
mas voltando quem pegou a bola para a roda. Outra variação é voltar um a um até
que sobre o último no centro.
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Condução em Dupla: Em duas filas, os dois primeiros de cada fila se deslocarão
tocando a bola um para o outro até chegar a trave e tentar finalizar com a tentativa de
gol.
Mini-Tapem: A turma será dividia em dois grupos que jogarão mini-tapembol em meia
quadra. As regras serão igual ao do tapembol, porém com algumas observações:
- O gol só é válido com bola recebida de um companheiro
- A saída de fundo conta como escanteio (um time tenta o gol e o outro defende)
- Assim que o gol acontece, a saída de bola vai para o meio da quadra, iniciando com
a equipe que sofreu gol. Os outros permanecem na defesa.
- O goleiro faz a saída de bola aleatoriamente. O gol não pode ser direto.
Tapembol: A turma será dividida em equipes de seis jogadores para a vivência do
jogo.
PARTE FINAL (+/- 5’):
A turma será direcionada novamente a sala.
MATERIAIS UTILIZADOS
- Data show;
- Notebook;
- Bolas;
- Coletes;
- Cones;
- Entre outros.
OBS: Plano de aula sujeito a alterações.

