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DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO

Resumo

Este projeto tem como objetivo criar oportunidades para que os alunos dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio e à comunidade escolar do IFMT

Campus Sorriso possam praticar atividades físicas visando melhorar a qualidade de vida. O projeto almeja proporcionar aulas diferenciadas, onde os discentes

possam participar das artes marciais para eliminar o estilo sedentário. Por meio das atividades propostas pelo projeto, busca-se melhorar a coordenação motora,

flexibilidade, força, concentração, respeito e cordialidade entre colegas, aprender ter mais confiança, entre outros benefícios. O projeto de Karatê Shotokan,

ocorrerá com aulas semanais e aos fins de semana, a metodologia será aplicada através da Associação Vasos do Oleiro. As aulas serão ministradas no Ginásio

Flor do Cerrado, pois é um local com estrutura física adequada à prática do esporte. Todas as atividades estarão sob a supervisão da coordenadora do projeto,

as aulas serão ministradas pelo Sensei Wostton Marques Moura (faixa presta 2º Dan karatê Shotokan) e aplicadas pelo instrutor Cênio Marques da Silva Junior

Faixa (Roxa 2º Kyu karatê Shotokan). Os resultados finais do projeto serão verificados por meio da aplicação de questionário de pesquisa.   Palavras-chave:

Karatê Shotokan. Educação corporal. Integração social.  



Justificativa

        O esporte/artes marciais juntamente com a Educação Física desempenha um papel aglutinador, estimulando o desenvolvimento do aluno, solidário e

coletivo, além de afirma os seus valores no mundo e promover o desenvolvimento humano e a qualidade de vida. As atividades esportivas além de trazer

benefícios para o corpo e para a mente, ainda despertam a cooperação, criatividade, disciplina, o espírito de equipe, que são elementos essenciais para o

processo de desenvolvimento humano. O projeto busca proporcionar aos alunos o desenvolvimento físico, mental e social, agregando valores aos praticantes e a

perfeição do caráter, através de árduo treinamento e rigorosa disciplina da mente e do corpo.         Tal pratica é um excelente meio de Auto Defesa Pessoal,

também é um meio ideal de exercício, ele desenvolve a força, velocidade, coordenação motora, condicionamento físico e é reconhecido por obter valores

terapêuticos, alivio do estresse do dia a dia.

Fundamentação Teórica

            Segundo Ghichin (1999) Karatê é uma palavra japonesa que significa "mãos vazias". É uma arte altamente científica, fazendo o mais eficaz uso de todas

as partes do corpo para fins de Autodefesa.             Ainda conforme o autor com base na sua história o combate desarmado nasceu antes da história escrita,

mas as origens mais remotas são obscuras, muitas vezes encobertas pelo folclore de uma variedade de culturas do mundo.             De acordo Gichin (1999)

várias formas de combate desarmado eram praticadas na Índia, na China, em Formosa e em Okinawa, uma ilha ao sul do Japão. Em Okinawa, as lutas

desarmadas foram desenvolvidas em segredo durante muito tempo, devido à influência dos fidalgos japoneses que conquistaram a ilha, proibindo os seus

súditos de carregarem armas. Esta proibição de andarem armados obrigou muitas pessoas a praticar formas de combate sem armas em segredo.             O

karatê moderno nasceu na época do finado Mestre Gichin Funakoshi (1868-1957), então líder da Sociedade Okinawa de Artes Marciais, foi solicitado pelo

Ministério da Educação do Japão, em maio de 1922 a conduzir apresentações de karatê em Tóquio. A nova arte foi recebida entusiasticamente e foi introduzida

em várias universidades, onde criou raízes e começou a florescer.             Devido ao fato do karatê ter sido praticado secretamente no passado, um grande

número de escolas e estilos (Ryus) foram desenvolvidos. Hoje existem inúmeras escolas no Japão, sendo as mais destacadas: Shotokan, Goju-Ryu, Shito-Ryu e

Wado-Ryu, todas com ramificações pelo mundo a fora. Também o karatê vem se destacando como esportivo pelos seus vários trabalhos desenvolvidos.

            Nos últimos anos foram formuladas regras de combate simulado para se evitar ferimentos graves, com o propósito de introduzir o karatê como um

esporte competitivo. O karatê de torneio é um “jogo” de reflexos que exige "timing", velocidade, técnica, estratégia, “camaradagem” e controle, onde prevalecem

honra, lealdade e senso de compromisso.             Durante os torneios todos os golpes embora fortemente focalizados devem ser controlados precisamente antes

do contato, embora seja muito excitante de assistir, o torneio de karatê é considerado pela maioria dos mestres, como um degrau e não como o objetivo principal

no desenvolvimento do karateka (aluno do Karatê).             Na década de 50, as universidades no Japão começaram a promover competições de karate, O 1º

Campeonato Mundial de Karate foi realizado em 1970 em Tóquio, (Japão), com a participação de 33 países desde então, cada campeonato mundial tem sido

promovido de dois em dois anos. Em 2002 foi realizado o 16º Campeonato Mundial em Madri (Espanha) a participação de 84 países.             O karatê tem se

espalhado rapidamente, não apenas entre as gerações mais novas como um esporte para melhorar a força, mas tem se tornado um meio popular de exercícios

para homens e mulheres de meia-idade assim mantendo a forma. Um número crescente de academias de karatê tem aberto e mantido turmas para

crianças. Uma forma de poder não fugir muito da linha de relacionada aos karatês tende as organizações do karatê mundial.             Conforme o site da CDK,

devido a popularidade global do karatê como esporte a formação de uma federação internacional de karate tornou-se necessária. Em 1970, a União Mundial das

Organizações de Karate (WUKO) foi criada. Desde então, todos os esforços têm sido feitos para incluir o karatê nos Jogos Olímpicos – o maior símbolo das

realizações do homem no campo desportivo. No dia 06 de junho de 1985, a WUKO foi oficialmente reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). Em

1993, na Argélia, para adaptar-se às regras do Comitê Olímpico Internacional, a Federation Mondiale de Karatê (FMK), também conhecida como World Karatê

Federation (WKF), absorveu a antiga WUKO, fato este que trouxe um desenvolvimento direcionado à promoção do karatê mundial. No dia 18 de Março de 1999

o COI em sua 109º sessão (Seul) ( certificado do COI ) confirmou o reconhecimento em caráter definitivo da FMK/WKF, de acordo com o artigo 29 da carta

Olímpica, como a federação mundial dirigente da modalidade karate.             De acordo com o site da CDK, além da intenção de incluir o karate nos Jogos

Olímpicos, o objetivo da WKF é de unificar todas as organizações que pratiquem karatê, como esporte ou como uma arte tradicional, além de lutar também para

promover ligações dentro de um espírito de amizade entre os karatecas do mundo. A WKF representa o karatê mundial e coordena todas as atividades de karatê

ao redor do mundo, estabelece regras técnicas e operacionais, organiza e controla reuniões internacionais e toma as decisões sobre vários assuntos que

possam surgir entre os membros.  

Objetivo Geral

1.1 Objetivo Geral   Proporcionar através de prática sistemática do Karatê Shotokan o crescimento e desenvolvimento harmônico, estimulando as potencialidades

psicomotoras e cognitivas, o desenvolvimento da efetividade e a integração social, bem como a introdução aos fundamentos básicos da modalidade.    

Metas

1 - Tornar o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso Campus Sorriso, local gerador de ações extensionistas e de pesquisas que

contribuam para os processos de inclusão social.

2 - Apresentar o projeto, seus objetivos, conhecer os alunos, seus nomes e expectativas a respeito do curso por meio da aplicação da metodologia.

3 - Realizar uma aula inaugural no Auditório Campus Sorriso, momento para apresentar a equipe executora, promover a orientação é informações sobre a

metodologia do Projeto de extensão e apontar perspectivas sobre a prática da arte marcial como forma do desenvolvimento forma do desenvolvimento humano e

suas potencialidades. O evento será organizado em parceria com a equipe multidisciplinar e o IFMT.



Metodologia da Execução do Projeto

            A construção da presente proposta do projeto de extensão e o planejamento da metodologia a ser aplicada, foi verificada por uma pesquisa de campo

cujos resultados apontam para a importância da aplicação de atividades esportivas buscando uma melhoria na qualidade de vida.   1ª. Etapa: Termo de parceria

com a instituição AVOS – Associação Vasos do Oleiro de Sinop, Pela Projeto Social Casa do Guardião, com treinos de Karatê da modalidade Shotokan;   2ª.

Etapa: Elaboração de questionários sobre o comportamento atitudinal dos alunos, incluindo suas faltas e notas bimestrais;   3ª. Etapa: Aplicação de questionário

preenchido pelos docentes Professores;   4ª. Etapa: Análise do comportamento dos alunos em sala de aula sendo influenciados pela pratica do karatê;   5ª.

Etapa: Coleta dos primeiros resultados referente avaliação bimestral constam uma porcentagem classificada como regular;   6ª. Etapa: Resultado referente a

avaliação bimestral resultado melhor dos alunos participantes;   7ª. Etapa: Confecção do banner e apresentação na jornada cientifica do IFMT.               Serão

oferecidos três dias de aulas semanais com duração de 01 (uma hora) 30 minutos (uma hora e meia) horas/aula, para cada turma, que é composta por 35

alunos. As atividades individuais com trabalho em grupo, predominantemente motoras, através de atividade de aquecimento muscular (corrida, ponte chinelo,

atividade acrobáticas, alongamentos é flexibilidades) pelo instrutor Cênio Marques 2º Kyu (Faixa Roxa) Karatê Shotokan. Exames de faixa/graduação, ocorrerá

no período de 4 meses, a contar da data de entrega da ficha de inscrição, também com o nível de treinamento ou graduação, onde serão avaliadas as técnicas

ensinadas pelo instrutor Cênio Marques, o tempo de treinamento passado, de forma de conhecimento pratico e teórico, pela academia Vaso do oleiro pelo

Sensei Wostton faixa preta 2º Dan Karatê Shotokan.   4.1 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO   CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO/2018       

Atividades Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Protocolo do projeto X             Divulgação e matrícula do projeto para a comunidade escolar. X

            Aulas regulares X X X X X X   Exame de faixa 7º Kyu Branca para 6º Kyu Amarela.   X           Apresentação de trabalho no JOCIPE.           X   Exame de

faixa 6º Kyu Amarela para 5º Kyu Vermelha.           X       4.2 Localizações de estudo: As aulas serão ministradas no Ginásio Flor do Cerrado – Endereço: Av

Curitiba, 4396 – Jardim Itália Cidade Sorriso – MT – CEP: 78.890.000. Em alguns momentos ocorrerão no Projeto Social Casa do Guardião (AVOS – Associação

Vasos do Oleiro) de Sinop/MT. Av. Das Sibipirunas nº 644, Bairro JD dos Jacarandás. Os professores serão o Sensei (Profº) Wostton Marques Moura 2º Dan

(Faixa Presta) Karatê Shotokan. Conta também com o instrutor Cênio Marques da Silva Júnior 2º Kyu (Faixa Roxa) Karatê Shotokan Sorriso/MT.

4.3 Público-Alvo: O projeto de extensão será destinado a 35 alunos e à comunidade escolar do Instituto Federal de Educação  e Ciência e Tecnologia de Mato

Grosso Campus Sorriso.

Resultados Esperados e Disseminação dos Resultados

            Com base na proposta apresentada, pretende-se por meio da realização do projeto de extensão ofertar aulas de qualidade voltada aos 35 alunos, com

duração de seis meses. O local da realização dos treinamentos no endereço acima mencionado.   7. RESULTADOS ESPERADOS   Ofertar no IFMT-Campus

Sorriso as aulas de extensão, visando contribuir para a promoção do desenvolvimento tecnológico, almejando treinar 20 alunos; Aplicar na metodologia na

melhora do respeito; Promover por meio do técnicas, o desenvolvimento educacional, social dos alunos participantes; Articular metodológicos do Karatê

Shotokan de ensino, envolvendo a participação da instituição parceira do projeto AVOS, com a equipe executora e o IFMT-Campus Sorriso; Ensinar diversas

técnicas Karatê, melhorando o comportamento, respiração, auto estima, apontando perspectivas futuras, para que as participantes possam transmitir um ótimo

comportamento dentro e fora da instituição do IFMT; Promover momentos de reflexão por parte do karatê na sua particularidade do bodó; Estimular o

conhecimento por meio das diversas formas de percepção técnicas, de forma lúdica, por meio de atividades físicas.    
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta Atividade Especificação
Indicador(es)

Qualitativo(s)

Indicador Físico Período de Execução

Indicador

Quantitativo
Qtd. Início Término



1 1

• Reuniões

semanais com a

equipe executora do

projeto para traçar

metas e ações

envolvendo o

projeto; •

Divulgação e

realização das

matrículas dos

alunos participantes

do projeto; •

Realização da aula

inaugural no

auditório Campus

Sorriso, onde foram

apresentados os

membros da equipe

executora, sendo

feitas orientações

acerca da

metodologia do

Projeto de extensão;

• Registros

fotográficos para

compor os

relatórios referentes

ao projeto; •

Promover atividades

que aperfeiçoem o

tempo disponível

dos alunos do IFMT

visando a atender

as suas

necessidades e de

seus responsáveis,

de forma segura e

eficaz; • Contribuir

com a saúde, bem

estar físico, para a

melhoria da

qualidade de vida

dos adolescentes

do IFMT; •

Proporcionar aos

alunos o

desenvolvimento

físico, mental, social

e a integração social

dos alunos; • Tornar

o Instituto Federal

de Educação,

Ciência e

Tecnologia de Mato

Grosso Campus

Sorriso, local

gerador de ações

que envolvem a

extensão e de

pesquisas que

contribuam para os

processos de

inclusão social; •

Realizar relatório

mensal, contendo

informações que

descrevam o

andamento e

desenvolvimento do

projeto. Aula

inaugural realizada no

auditório Campus

Sorriso.

Avaliações

constantes

referentes à

participação e

desenvolvimentos

dos participantes.

10 10

Previsto para

18/06/2018 |

Iniciado em

18/06/2018

Previsto para

18/07/2018 |

Concluído em

18/07/2018



2 1

Esta atividade

envolve a

explicação das

normas aos

discente e

participantes do

projeto. Atividades

de exercícios e

técnicas.

Avaliação do

aprendizado e

cumprimento das

normas

estabelecidas.

Um dia. 1

Previsto para

18/06/2018 |

Iniciado em

18/06/2018

Previsto para

18/12/2018 |

Concluído em

18/12/2018

2 2

As ações do

projeto visa

ocupar o tempo

disponível dos

alunos do IFMT,

objetiva atender

as suas

necessidades e de

seus

responsáveis, de

forma segura e

eficaz. Deste

modo, almeja

contribuir com a

saúde, bem estar

físico, para a

melhoria da

qualidade de vida

dos participantes

do projeto. As

ações realizadas no

projeto visavam

ocupar o tempo

disponível dos

alunos do IFMT,

objetivando atender

as suas

necessidades e de

seus responsáveis,

de forma segura e

eficaz. Deste modo,

almejou contribuir

com a saúde, bem

estar físico, para a

melhoria da

qualidade de vida

dos participantes do

projeto.

Atividades com os

participantes.
2 35

Previsto para

18/06/2018 |

Iniciado em

18/06/2018

Previsto para

18/12/2018 |

Concluído em

18/12/2018

3 1

Atividade

envolvendo a

organização da

aula inaugural que

será realizada pela

equipe

multidisciplinar do

IFMT.

Participação do

público.
Dois dias. 35

Previsto para

18/06/2018 |

Iniciado em

18/06/2018

Previsto para

18/12/2018 |

Concluído em

18/12/2018

PLANO DE APLICAÇÃO

Classificação da

Despesa
Especificação PROEX (R$) DIGAE (R$)

Campus Proponente

(R$)
Total (R$)

339018

Auxílio Financeiro a

Estudantes (Bolsa

Estudante)

2400.00 0 0 2400.00

339020

Auxílio Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

1500.00 0 0 1500.00

449020

Auxílio Financeiro a

Pesquisador (Material

Permanente)

600.00 0 0 600.00

TOTAIS 4500.00 0 0 4500.00



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Despesa Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

339018 -

Auxílio

Financeiro a

Estudantes

(Bolsa

Estudante)

0 0 0 0 0 0 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

339020 -

Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores

(Custeio +

Bolsa

Pesquisador)

0 0 0 0 0 0 1500.00 0 0 0 0 0

449020 -

Auxílio

Financeiro a

Pesquisador

(Material

Permanente)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anexo A

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CLASSIFICAÇÃO DE

DESPESA
ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Camisetas Unidade 10 300.00 3000.00

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Luvas Unidade 6 300.00 1800.00

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Kimono Unidade 6 900.00 5400.00

339018 - Auxílio

Financeiro a Estudantes

(Bolsa Estudante)

Auxílio Financeiro a

Estudante - Bolsa
Bolsa 6 250.00 1500.00

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Auxílio Financeiro a

Pesquisador - Custeio
Taxa bancada - Custeio 1 1500.00 1500.00

TOTAL GERAL 13.200,00
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