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PROJETO DO PRÓ-EXTENSÃO 2019: Edital Nº 03/2019/PROEX/CPPEX/IF BAIANO 

BasketIF: Um instrumento para inclusão social no território Velho Chico. 

 

projeto de extensão BasketIF: Um instrumento para inclusão social no território Velho Chico 

tem objetivo de proporcionar oportunidade para a prática de basquetebol, utilizando-a como 

mecanismo para disseminar processos educacionais que valorizem os princípios da cidadania, 

saúde e protagonismo juvenil. 

Ao decorrer do processo de implementação do projeto, foi decidido realizar o mesmo em uma 

escola municipal de Bom Jesus da Lapa, onde serão realizadas as oficinas, envolvendo os alunos do 

7º, 8º e 9º ano com o propósito de disseminar a prática esportiva da modalidade e paralelo a isso 

temáticas que envolvam qualidade de vida, saúde e boas práticas na adolescência. 

 

o mês de Julho 2019, ocorreu o primeiro encontro com os representantes da escola municipal  

para apresentação dos objetivos do  projeto, definição de cronograma das atividades  e visita 

às instalações da Escola Municipal Balão Mágico, no município de Bom Jesus da Lapa. No 

dia 13/08/2019, fomos à escola para divulgação do projeto na salas, levando a ficha de 

inscrição dos participantes e sensibilizando os discentes acerca da importância da prática 

esportiva. 

No dia 16/08/2019, foi realizada uma sensibilização prática na quadra poliesportiva onde 

foram abordado as técnicas iniciais do esporte, regras e atividades que serão desenvolvidas. 

Houve grande participação dos discentes, com a intervenção do bolsista Luan Oliveira Rocha 

os primeiros contatos dos alunos com a modalidade esportiva e as inscrições para o projeto. 

  

  
                                       

 
 



 

 

 

 

 No dia 21/08 aconteceu a primeira oficina onde foi realizados técnicas do basquete, controle de bola, 

arremesso, passe, dentre outras. Realizado no contra turno dos discentes, foi discutido também a 

importância do esporte e sua relevância na educação e no protagonismo da juventude. 
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