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O presente estudo se reporta a preparação dos festivais de jogos esportivos junto ao Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação a Docência (PIBID) conforme o subprojeto “O ENSINO DOS ESPORTES NA ESCOLA: Intervenções a 

partir dos cenários esportivos produzidos na mídia”, nas escolas Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac e Escola 

Estadual de Ensino Médio Professora Naura Teixeira Pinheiro, localizadas na cidade de Santa Maria - RS. Os festivais 

de jogos têm como finalidade proporcionar vivências práticas nos esportes coletivos, sem visar à formação de atletas e 

sim a oportunidade informal da prática esportiva, com o desenvolvimento, a partir de certa autonomia, do gosto pela 

prática esportiva. Tais atributos, são representados nos festivais de jogos, a partir da prática de determinados conceitos 

presentes nos esportes, tanto de natureza ofensiva quanto defensiva (ataque = defesa), despertando nos alunos uma 

reflexão sobre os elementos presentes durante as ações. No suporte para o desenvolvimento das práticas para o festival, 

encontra-se o Laboratório de Análise dos Cenários Esportivos da Mídia (LACEM), que propicia subsídios aos bolsistas 

com exemplos práticos para o desenvolvimento de suas ações didáticas, com aulas expositivas, aulas ministradas pelos 

bolsistas e discussões acerca dos temas. O evento ocorrerá primeiramente em cada uma das escolas, e no final do ano 

será realizado um evento maior com a atuação conjunta das duas escolas citadas anteriormente, no Centro de Educação 

Física e Desportos na Universidade Federal de Santa Maria (CEFD). 
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