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INSPIRAÇÃO
PARA O VENSER
Artur da Távola 1

S

erá mesmo necessário ganhar? De onde vem a necessidade do ser
humano de ganhar? O futebol do futuro vai ser sem o gol como
única aferição da vitória e sem juiz. O momento do gol será
festejado pelos dois times e cumprimentados os autores. Nem
será necessário a bola transpor a linha. Uma bela jogada de
conclusão infeliz será considerada meio gol pelo time adversário
que aceitará a qualidade de sua urdidura e mandará anotar o
meio ponto. Haverá uma qualificação para a beleza das jogadas
a valer pontos e dela participarão os dois times, mais empenhados em descobrir a beleza do que em evitá-la. O resultado final
será a mescla do número de gols, como o de escanteios, o de
jogadas consideradas belas e atitudes dignas de registro. Os dois
times se reunirão para o proclamar e ambos comemorarão o fato
de terem feito o espetáculo, aproveitando para verificar em que
pontos melhoraram.
No futebol do futuro o adversário não servirá para ser superado
ou superar, e, sim, para ajudar a conferir em que aspectos cada
time superou-se (a si próprio e não ao adversário). O adversário
nem assim se chamará. Será “o solidário”.

1. Trecho extraído do capítulo “Isso de
ganhar”, do livro - Comunicação é mito:
televisão em leitura crítica, Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1985, p. 275.
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PALAVRA DE QUEM ENTENDE
João Batista Freire1

N

1. João Batista Freire, possui graduação
em Educação Física pela Faculdade de
Educação Física de Santo André (1973),
mestrado em pela Universidade de São
Paulo (1982) e doutorado em Psicologia
Educacional pela Universidade de São
Paulo (1991). É professor aposentado
pela Universidade Estadual de Campinas,
consultor do Instituto Esporte Educação
– IEE, colaborador da Universidade do
Futebol, coordenador do grupo de estudos
“Oficinas do Jogo”, em Florianópolis/SC
e é vinculado atualmente ao Centro de
Ciências da Saúde da Universidade do
Estado de Santa Catarina, na qualidade
de professor visitante. Autor de vários
livros e artigos, dentre eles, “Educação de
Corpo Inteiro” e “A Pedagogia do Futebol”,
ele é uma das principais referências na
Educação Física brasileira.

ão nascemos para ser solitários, mas para ser solidários. Momentos de solidão podem ser, eventualmente, bons e necessários,
mas devem ser poucos. Não nos bastamos. Sós logo nos vemos
frágeis. Falta-nos algo, que não temos, não está em nós, e sim,
no outro. Temos que sair ao mundo para nos suprir. Vamos à
escola, às ruas, às igrejas, às festas, ao trabalho, ao esporte...
Não precisamos saber tudo, há sempre alguém a saber o que
não sabemos; nunca saberemos o suficiente. O que nos falta está
naquele que é diferente de nós. Quando abrimos os olhos, é o
diferente que vemos. Todos são diferentes, e isso é bom, porque
se fôssemos todos iguais, não haveria como preencher nossas
faltas. A diferença é boa, é necessária, é indispensável. Um lugar
onde todos são iguais desaparece. O regime político em que todos são iguais extingue-se, embora isso possa demorar e causar
muito sofrimento. Viva a diferença, homens e mulheres, pretos e
brancos, altos e baixos, gordos e magros, eficientes e deficientes,
heteros e homos, brasileiros e alemães!

Somos o animal que nasce incompleto, que nasce carente, que nasce
para completar suas faltas. É a nossa peculiaridade entre as criaturas
vivas. É o que está na raiz da aprendizagem. Aprender é buscar no outro
e na natureza o que nos falta para darmos conta de viver, para cumprir
nosso desígnio supremo neste mundo, que é, simplesmente, viver.
Tivéssemos nascido prontos, acabados e a ideia de aprendizagem sequer existiria. Sendo carentes como somos, a aprendizagem é um acontecimento premente e a pedagogia sua decorrência. É preciso ensinar a
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viver, que é esse aparato de aprender tantas coisas, mas que, no fundo,
resume-se a um buscar o que nos falta. Portanto, cooperar parece ser
a palavra chave. E uma pedagogia da cooperação faz todo o sentido.
A palavra cooperar tem um significado profundo, que remete para além
de nossos atos triviais de apenas estar junto com outros. Cooperar significa trabalhar juntos, realizar juntos uma obra, fazer, unindo forças e
habilidades suficientes, aquilo que uma pessoa ou pessoas insuficientes
não poderiam fazer. Considerando a atávica carência humana, não há
humanidade possível sem cooperação, pois que sós somos incapazes de
realizar as obras necessárias ao convívio no planeta.
Mas o assunto é o futebol e, neste livro, uma maneira muito particular
de vê-lo. Não um futebol que vê no outro o diferente a ser derrotado,
eliminado, mas aquele que vê no outro o parceiro, o que torna o jogo
possível, o que dá sentido à sua existência. Pois que, se há de haver cooperação entre os da mesma equipe, sem a cooperação da outra equipe
sequer se concebe o jogo de futebol. Não se joga contra a outra equipe,
mas com ela, pois que, na sua ausência, nada acontecerá. O esporte é
assim, sem a cooperação entre os times não há jogo.
No futebol a bola reina, todos a procuram. Nada se deseja mais que ela.
Vinte e dois olhares fixos a acompanhá-la. Ela é o sol, a deusa, a rainha,
a que orienta as ações dos jogadores. Todos a querem, todos a temem.
Cumprir o jogo é possuí-la e ser possuído, controlá-la e ser controlado,
manipulá-la e ser manipulado, tudo para conduzi-la ao trono no fundo
das redes. Cada um dos vinte e dois jogadores gostaria de tê-la só para
si, para sempre. Mas há que praticar o duro exercício da renúncia para
que o jogo aconteça. Nada mais difícil que renunciar ao que mais se
quer. O ato de passar é renúncia, é saber dividir aquilo que mais se
quer, porque assim exige o jogo, porque assim exige a bola, a rainha,
para que ela possa ser entronizada, coroada. Não se trata de ganhar
ou perder, mas de algo muito superior; trata-se de cumprir um ritual,
de compartilhar para viver a suprema graça de honrar o jogo e a bola.
Joga-se a vida.
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Renunciar no jogo de futebol, portanto, é passar, abrir mão da coisa
mais desejada. Renunciar em favor do outro, da equipe; deixar de ter
para que todos tenham. Passar a bola permite que ela faça a conexão
necessária entre os vinte e dois jogadores. Passar a bola torna o jogo
coletivo. Passar a bola é, na prática, o ato de cooperar que o jogo de
futebol exige. E é aí que entra a pedagogia, que é a pedagogia deste
livro: cooperar para que todos realizem bem a ação de jogar, mas orientados por uma ética de solidariedade, de libertação, de bondade, de paz
e amor ao próximo.
O trabalho cooperativo orientado pelo respeito ao próximo, o compromisso com a paz, a liberdade e a generosidade, entre outros valores que
tornam a cooperação um ato amoroso, já produziu inúmeras ações pedagógicas ricas, entre elas a COOPA de Futebol Cooperativo em 2018.
O esporte é importante demais, o futebol é grande demais para servir
apenas à competição desenfreada e a cobiça pelo lucro. O potencial
educacional do esporte não pode ser desperdiçado em ações de exclusão como tem sido, tantas vezes, no chamado esporte profissional.
A COOPA de Futebol Cooperativo é uma ação pedagógica, uma ação
escolar, testemunha do que pode ser feito nas escolas quando o esporte
é inclusivo e objetiva dignificar as pessoas.
As experiências educacionais vividas na COOPA estão reunidas neste
livro, à disposição de escolas, de professores e da sociedade como um
todo. A extensa coleção de ações realizadas durante o evento estará,
com este livro, à disposição dos professores e professoras de todo o
Brasil. Mais que uma lição escolar, é uma lição de vida. Embora reconheçamos a importância da aprendizagem dos conteúdos das diversas
disciplinas, a Pedagogia da Cooperação ensina que o objetivo maior da
instituição escolar é ensinar a viver, e que as matérias da vida devem ter
assento na escola. Tão ou mais importantes que a matemática, a geografia e o português, são a generosidade, o amor, a solidariedade e a
cooperação.
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O DIÁRIO DA COOPA

EXTRA! EXTRA! EXTRA!!!
Um show de cooperação na educação!
COOPA de Futebol Cooperativo mobiliza 59 escolas
públicas, 20 cooperativas e 30.476 participantes,
em 44 cidades de Santa Catarina.

É

com esta manchete que damos boas-vindas à você e te convidamos
para desfrutar deste Diário da COOPA onde encontrarás incríveis
jogadas, lances espetaculares e golaços de placa, registrados
aqui por um timaço composto por 1.616 educaores, 188 gestores, 394 funcionários, 5.570 familiares, 22.708 estudantes e
20 coordenadores de cooperativas, que com seus toques de ousadia, criatividade, parceria, persistência, paciência, eficiência,
bom humor e com retoques de muito amor, fizeram aconteSer a
COOPA de Futebol Cooperativo 2018.

Este diário, feito a muitas mãos, é o registro da experiência convivida na
COOPA contendo desde as primeiras ideias sonhadas pelo SESCOOP/
SC e o Projeto Cooperação, que compartilhadas com a coordenações
das cooperativas parceiras e, posteriormente, apresentadas para educadores e gestores escolares nas Oficinas de co-criação, até sua realização
nas diferentes escolas e a colheita dos resultados e impactos no cotidiano das escolas, famílias, comunidades e cooperativas envolvidas.
Vamos lá que o jogo está para começar!
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Antes, veja aqui por onde você irá se movimentar:
• Programa Cooperjovem: conceito, objetivos, ações e orientações.
• A COOPA de Futebol Cooperativo: Apresentação geral, visão,
conceito, objetivos, estratégias e histórico.
• A Oficina de Co-criação: O roteiro geral e as etapas de co-criação.
• A COOPA invade a escola: apresentação síntese das impressionantes experiências de cada escola, incluindo a organização, atividades, resultados, depoimentos, manchetes e o legado.
• Coletiva de imprensa: diferentes impressões e percepções das
coordenações das cooperativas e organizadores do projeto, incluindo
alguns dos destaques registrados pelas mídias e imprensa geral.
• Efeitos e impactos: repercussões e potenciais desdobramentos da
COOPA para fomentar a cooperação nas escolas brasileiras.
• Fontes de cooperação: publicações, instituições e outras iniciativas que inspiram a prática da cooperação na educação e sociedade.
• Os jogos da COOPA: descrição dos 5 jogos cooperativos que serviram como base para a realização do projeto: futpar, pebolim humano, futsplat, cabeçobol e jogo da memória cooperativo.
• A dança oficial da COOPA 2018: origem, significados e coreografia da dança circular Pagode Russo.

O D IÁ RIO DA C OOPA DE FU T E B OL C OOP E RAT IVO
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Agora sim, sinta-se à vontade, troque de camisa, descalce as chuteiras,
respire sem pressa, nem pressão... porque chegou a hora de entrar em
campo junto com a gente...

(Des)Prepare-se e vem
sentir as emoções
deste jogo de comum-união
tocando seu coração
para venSer também
a COOPA da cooperação!
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O PROGRAMA COOPERJOVEM
“A educação é um processo social,
é desenvolvimento.
Não é preparação para a vida,
é a própria vida.”
John Dewey

O

Cooperjovem é um programa de abrangência nacional, criado pela Organização das Cooperativas Brasileiras e desenvolvido pelas Unidades Estaduais do Sescoop - Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo em parceria com as cooperativas brasileiras, buscando o apoio das Secretarias Municipais e/ou
Gerencias Regionais de Educação, com a intenção de disseminar
os ideais cooperativistas por meio de atividades participativas e
cooperativas, em escolas públicas e cooperativas educacionais
de todo o pais desde o ano 2000.

A iniciativa reforça o 1º, 5º e o 7º princípios do cooperativismo adotados
em todo o mundo, respectivamente: Adesão livre e voluntaria; Educação,
Formação e Informação; e o Interesse pela Comunidade, viabilizando a
transformação e aprimoramento da prática educativa a partir da cultura
da cooperação.

1 Metodologia do Programa. Brasília:
Sescoop Nacional, 2013, p.9.

O cooperativismo é um sistema socioeconômico que tem, desde a sua
origem, a educação como base para o seu desenvolvimento, tornando-a
um dos princípios que norteiam sua prática. Assim, educar para a cooperação, a solidariedade, a ajuda mutua, a participação e a democracia
é um compromisso das cooperativas, que assumem a responsabilidade
de disseminá-lo1.

O D IÁ RIO DA C OOPA DE FU T E B OL C OOP E RAT IVO
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Com isso, o programa carrega consigo um duplo desafio: formar cidadãos para atuarem na construção de práticas sociais mais solidarias
e inclusivas e, simultaneamente, preparar professores que promovam a
educação cooperativa, privilegiando concepções e práticas facilitadoras
da interação social que sejam adequadas a diferentes contextos socioculturais.
A educação cooperativa educa para valores e pressupõe administrar e
regular a aprendizagem de forma cooperativa, tendo os alunos como interlocutores no diálogo sobre as ações que beneficiam o coletivo. Almeja
que a cooperação, base do sistema cooperativista, seja vivida durante
os processos de ensino aprendizagem, tendo em vista que a cooperação
só se concretiza na prática, premissa que orienta e justifica a existência
do programa.
Ao desenvolver uma metodologia de caráter cooperativo e participativo,
o Programa Cooperjovem oferece oportunidades concretas de envolvimento da coletividade, reconhece e valoriza a importância da interação com as famílias e torna reais a visão integradora do conhecimento
e a inclusão do contexto como elementos indispensáveis à aprendizagem. Isso eleva a comunidade escolar à condição de protagonista das
aprendizagens promovidas pela escola e dá origem a aprendizagens de
caráter coletivo, pois seu critério orientador objetiva uma visão globalizante da realidade.
E, para alcançar estes propósitos, é preciso estimular atitudes e ações
condizentes com os objetivos e resultados esperados, com a adoção de
práticas cooperativas entre alunos, educadores, funcionários, pais e comunidade, fazendo da escola um lugar de diálogo e promoção da cidadania. Ao propor a disseminação dos valores cooperativistas através da
metodologia de projetos educacionais cooperativos2, o programa pode
se constituir em estratégia de aproximação entre escola e família, favorecendo que a comunidade escolar passe a agir cooperativamente.
Visando fortalecer ainda mais este objetivo, o Cooperjovem em San-
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2 Guia de Avaliação: Programa
Cooperjovem - SESCOOP/SC,
2018, p.13-15.

ta Catarina utiliza-se desde 2005, da proposta pedagógica dos Jogos
Cooperativos como uma abordagem lúdica voltada à formação crítica e
criativa de crianças e adolescentes no ambiente escolar, através de atividades provocadoras de reflexões sobre a prática dos valores humanos
por meio do esporte. Ao jogar cooperativamente é possível descobrir
inúmeras possibilidades, criar processos facilitadores da participação e
inclusão. Além disso, os jogos cooperativos possibilitam maior participação de todos, pois não há evidência de um perdedor e todos podem
ganhar. Desta forma, os jogos cooperativos nas escolas contribuem para
que os indivíduos se tornem agentes de transformação de uma sociedade
mais justa e fraterna, sendo capazes de trabalhar juntos para alcançar
objetivos que beneficiem o coletivo.
Dentro deste cenário, o SESCOOP/SC busca na parceria com o Projeto
Cooperação diversas inspirações para o Programa Cooperjovem,
na idealização e realização de projetos que permitem a construção coletiva de espaços de convivência, em que todos experimentam o “jogar uns
com os outros para VenSer juntos”3, como na Gincana Cooperativa em
2012, nos Jogos Coolímpicos em 2016 e nas duas edições da COOPA
de Futebol Cooperativo em 2014 e 2018.
O Cooperjovem em Santa Catarina foi desenvolvido em 2018 em parceria com 23 cooperativas e 79 escolas da rede pública de 52 municípios
do Estado de Santa Catarina, beneficiando diretamente mais de 500
professores e 30.000 alunos da educação infantil e do ensino fundamental.

3 Fabio Otuzi Brotto, 1997.
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A COOPA DE FUTEBOL
COOPERATIVO | 2018

O

esporte é considerado um patrimônio da humanidade capaz de
mobilizar e encantar multidões. Por isso, especialmente, no contexto da escola e da sociedade civil, o esporte necessita de uma
abordagem pedagógica que contemple valores e princípios sócio
educacionais, tais como, como participação, cooperação, cidadania, autonomia, inclusão, compaixão e bem comum.

Sendo o futebol um dos esportes mais praticados no mundo, reconhecido por alguns como uma “paixão nacional” e considerando a realização
da Copa do Mundo de Futebol da FIFA no Brasil, o Projeto Cooperação1
em parceria com o SESCOOP/SC, idealizou e realizou a COOPA de
Futebol Cooperativo, em duas edições, a primeira em 2014 e a segunda
em 2018, envolvendo as escolas participantes do Programa Cooperjovem, as cooperativas parceiras e contando o apoio internacional do One
World Futbol Project2 que doou a “bola indestrutível” para todas as escolas participantes. Foi um golaço surpresa e muito bem-vindo!
A COOPA visa oportunizar a prática colaborativa do esporte, apresentando-o como um campo para o encontro ao invés do confronto (Fig. 1),
onde cada participação é valorizada em sua singularidade e cada time é
reconhecido como parte de uma só comum-unidade de aprendizagem e
desenvolvimento pessoal e coletivo.

1. O Projeto Cooperação foi fundado
em 1997 por Fábio Otuzi Brotto e Gisela
Sartori Franco com o objetivo de promover
a Cultura da Cooperação em empresas,
escolas, governos, ONGs e comunidades,
no Brasil e em outros países.
Ver www.projetocooperacao.com.br
2.One World Futbol Project
- A Bola Indestrutível
www.oneworldplayproject.com
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Fig. 1 – Esporte Cooperativo e Esporte Competitivo3

3. Brotto, Fábio Otuzi. Jogos Cooperativos: O Jogo
e o Esporte como um exercício de convivência. São
Paulo: Editora Palas Athena, 2013.
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Nesse sentido, o projeto da COOPA na escola tem como propósito inspirar crianças, jovens e adultos, estudantes, pais e educadores, escolas,
prefeituras e cooperativas para promover a cidadania, a cultura de paz e
a cooperação social por meio do Esporte, particularmente, pelo futebol
cooperativo.

GANHAJUNTO
UNDO
OM
OD
#T
Neste ano

Para que a COOPA pudesse acontecer nas várias escolas participantes do
Programa Cooperjovem, realizamos um conjunto de “grandes jogadas”:

de Copa do Mundo,
vamos, JUNTOS, com-viver
o FUTEBOL COOPERATIVO
onde o que vale é o encontro
e não o confronto.
Venha co-operar esta COOPA onde
TODO MUNDO GANHA JUNTO.

1. Lançamento da COOPA: tendo como principal objetivo sensibilizar os participantes para a importância de expandir o efeito transformador da COOPA para além dos muros da escola, o evento reuniu
300 educadores e representantes das cooperativas participantes do
Programa Cooperjovem.
2. Oficina de Co-Criação: realizada em 05 cidades diferentes do
estado de Santa Catarina, envolveu, somente na edição de 2018,
180 educadoras e educadores, representando as 60 escolas públicas
atendidas pelo Programa Cooperjovem, que apoiadas pelas 20 cooperativas parceiras, dedicaram-se a criar juntas um projeto modelo
para inspirar a realização da COOPA em cada escola.
3. Realização da COOPA na escola: aproximadamente 28.000
participantes (estudantes, educadores, gestores e familiares), com o
fundamental apoio e dedicação de 20 cooperativas parceiras, realizaram a COOPA de Futebol Cooperativo em 60 escolas públicas,
situadas em 45 municípios de Santa Catarina.
4. Fórum de boas práticas: reunindo todas as escolas e cooperativas participantes, foi um momento para compartilhar experiências,
refletir sobre os aprendizados, reconhecer os resultados e celebrar os
impactos da COOPA nas escolas, cooperativas e comunidades.
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PARTICIPE!

5. O Diário da COOPA: um caderno de registro das experiências
convividas desde a co-criação e realização, até a avaliação e celebração da COOPA, entregue para as escolas e cooperativas participantes do Programa Cooperjovem, para servir como memória e
estimulo para a contínua difusão da Cultura da Cooperação nas
escolas de Santa Catarina e do Brasil.
Para que essas “grandes jogadas” pudessem nos conduzir aos principais
“goals”, utilizamos como metodologia de trabalho a abordagem da Pedagogia da Cooperação4, que une princípios, processos, procedimentos
e práticas, para criar ambientes de aprendizagem e de relacionamento
colaborativo, onde cada pessoa pode VenSer quem essencialmente é,
para poder SerVir melhor ao bem comum.
A COOPA de Futebol Cooperativo foi - e continuará VenSendo - uma
incrível demonstração de competência pedagógica e inteligência coletiva, que resultou em um conjunto de experiências fantásticas, com efeitos
extraordinários.
Um exagero?
Vamos combinar o seguinte: volte aqui depois de ter passeado por todo
este Diário da COOPA... e aí, você diz se é mesmo um exagero ou se
estamos sendo até modestos demais, afinal, quando todo mundo joga
e aprende uns COM os outros, todo mundo se diverte e ganha junto!

4. A Pedagogia da Cooperação é uma
abordagem desenvolvida pelo Projeto
Cooperação para facilitar a criação de
ambientes colaborativos em diferentes
cenários. Para mais informação ver na
"Fontes de Cooperação": ARIMATEA,
Denise e BROTTO, Fábio O. - Caderno de
Referência da UNESCO e Fundação Vale
– Pedagogia da Cooperação aplicada ao
Esporte, no programa Brasil Vale Ouro.
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A OFICINA DE
CO-CRIAÇÃO

P

ara que possamos VenSer juntos é fundamental que nossa estratégia
de jogo esteja bem definida, a equipe treinada e o campo em
boas condições para fazer a bola rolar de pé em pé e tocar a
mente, a alma e o coração de cada participante da COOPA de
Futebol Cooperativo.

Para isso, realizamos um conjunto de Oficinas de Co-criação que reuniu
professores e professoras das escolas participantes e as coordenações das
cooperativas parcerias do Programa Cooperjovem do SESCOOP/SC.
Honrando a singularidade de cada escola e reconhecendo cada uma
como parte integrante de uma só comum-unidade de aprendizagem,
nosso desafio foi conciliar dois movimentos, ao mesmo tempo: 1. Vivenciar um modelo de evento cooperativo. 2. Co-criar um projeto geral para
inspirar a realização da COOPA dos nossos sonhos, em cada escola.
Para conseguir dar conta desse recado, nos baseamos em duas regras
essenciais: Todo mundo joga e aprende uns com os outros; e todo mundo se diverte e ganha junto. Regras estas que nos levaram a adotar a
Pedagogia da Cooperação como nosso caminho de ensinagem para nos
ajudar a VenSer a COOPA que desejávamos fazer aconteSer juntos!
Cada oficina teve a duração de 16 horas, distribuídas em dois dias
e envolveu uma média de 35 participantes que foram desafiados a
percorrer a trilha das 7 etapas de co-criação, percurso escolhido como
nossa “tática de jogo” e que foi orientado pelo time de facilitadores do
Projeto Cooperação, Cristiane Oliveira, Fábio Brotto e Leonardo Guedes, também, co-criadores e pioneiros do projeto COOPA de Futebol
Cooperativo.
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As 7 etapas de co-criação da COOPA:
1ª) Concentração: teve como objetivo promover o contato e a integração das pessoas que chegavam de diferentes lugares, com diferentes
experiências e expectativas. Honrando essa diversidade e respeitando
as singularidades realizamos algumas atividades cooperativas de contato e conexão para criar o sentido de um único time de cooperação.
Ainda nesse momento, compartilhamos uma visão geral da COOPA
2018 e celebramos o início dessa jornada com a dança circular Pagode Russo1, escolhida para ser a dança oficial da COOPA 2018.
2ª) Formação das equipes: a COOPA é um convite para entrar em
campo com a raça e a graça; o amor e o suor; o diálogo e a confiança; o espírito de equipe; a liderança compartilhada e todas as demais
competências que podem nos ajudar a VenSer juntos. Então, antes
de começarmos a jogar foi preciso nos juntar experimentando uma
forma cooperativa, criativa e divertida para formação dos times (pelo
mês de aniversário, cores de roupa, preferências, etc.). Dessa forma,
além de nos relacionar com pessoas diferentes, nos inspiramos para
fazer o mesmo nas escolas, visando promover ainda mais inclusão e
participação.
Os times formados receberam seus primeiros desafios: definir seu
nome (baseado em valores humanos), criar um grito de garra (e não
de guerra), produzir uma bandeira, propor uma regra cooperativa
para fazer parte dos jogos e ensaiar a dança do time (uma coreografia representando o seu nome/valor).
3ª) Abertura: para participar oficialmente do evento, cada integrante
de cada time, entregou para a comum-unidade de participantes o seu
tesouro (aquilo que simboliza o “meu melhor”), representado por um
jogo de memória cooperativo2, criado e produzido pessoalmente. Ba-

1. Música de Luiz Gonzaga e coreografia
de Cláudia Miranda Martini. Ver história e
coreografia no anexo 2.
2. Veja a descrição do jogo da memória
cooperativo no anexo 1.
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teu uma curiosidade aí? Segura a emoção. Lá no final, você saberá
o que aconteceu com esse tesouro.
Tesouros depositados, teve início a cerimônia de abertura, que de
acordo com o protocolo da cooperação, encantou toda a plateia
com a incrível e surpreendente apresentação do nome/valor, grito de
garra, bandeira e dança de cada time, culminando com dança da
COOPA 2018, o Pagode Russo.
4ª) Jogos da COOPA: Vale lembrar que este é um evento cooperativo
inspirado pelo conceito de encontro de tribos, da troca de experiências e saberes, onde todos aprendem juntos, como mestres-aprendizes, a cultivar a cooperação, a cidadania, a paz e o fortalecimento
do sentido de uma só comum-unidade Humana.
Por isso, todos jogos da COOPA são jogos de futebol cooperativo.
Diz a lenda, que o futebol cooperativo surgiu em uma época onde
tudo era conectado e compartilhado, em um lugar onde o jogo representava um momento para encontro e comunhão ao invés de
confronto e separação. Lá, as pessoas jogavam umas COM as outras, ao invés de umas contra as outras, porque sabiam que se o
importante é competir, o fundamental é cooperar!3
De lá pra cá, muito tempo passou e o legado daquela época ficou
adormecido... até que despertou, agora e aqui, na Oficina de Co-criação da COOPA de Futebol Cooperativo para nos ajudar a re-evolucionar nossa maneira de viver jogando quatro novos tipos de
futebol cooperativo: futpar, cabeçobol, pebolim humano e futsplat.

3. Fábio Otuzi Brotto, no livro: Jogos
Cooperativos: se o importante é competir,
o fundamental é cooperar. Santos: Projeto
Cooperação, 1997.

Foram jogos emocionantes, bem desafiantes e recheados de ensinamentos que nos fizeram exercitar algumas das mais fundamentais competências cooperativas: Confiança, ajuda mútua, respeito
e integração das diferenças, visão sistêmica, bom-humor, liderança
circular, diálogo, ousadia e determinação, inovação e eco-eficiência.
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5ª) Time da Reportagem: Um evento tão importante como a COOPA de Futebol Cooperativo merece ter uma cobertura especial, pois
tão importante quanto jogar é poder contar a história do jogo, não é?!
Com o objetivo de registrar as atividades e cada momento do evento
(da preparação e abertura, passando pela realização e até a celebração, avaliação e encerramento), nosso time de reportagem entrou em campo cheio de criatividade e disposição para ficar de “olho
no lance”, “estar encima da jogada” e descobrir aqueles “furos de
reportagem”, que somente um time de reportagem cooperativo
como o nosso, é capaz de sacar.
Com liberdade de imprensa e sem censura ou roteiro pré-definido,
entrevistamos jogadores, jogadoras, comissão técnica, pessoal da
organização e apoio e até a torcida; fotografamos todos os ângulos
(im)possíveis e improváveis; elegemos a “bola cheia”, a “bola murcha” e o lance da rodada; montamos uma rádio para transmissão ao
vivo das partidas; publicamos uma newsletter com toda a cobertura
para circular entre todo mundo; e ainda, apresentamos o telejornal
da COOPA em edições extraordinárias e no final do encontro.
Foi um show de reportagem!!!
6ª) COOPA Transdisciplinar: com o objetivo de fomentar a integração dos diversos saberes das disciplinas que compõem a grade
curricular, desenhamos um conjunto de possibilidades cooperativas
para trazê-los para a COOPA, por exemplo: da matemática, as estatísticas dos jogos e tabela de pontuações; da língua estrangeira, a
coletânea de termos de diferentes idiomas relacionados ao futebol e
a cooperação; da geografia, o mapeamento das quadras, campos,
pátios, salas e das ruas, como territórios para o brincar e aprender;
da história, o relacionar as origens e evoluções do futebol com a
história dos povos e civilizações; das artes, a criação e produção de
bandeiras, adereços e decoração de ambientes, além da pesquisa
sobre diversas representações artísticas e simbólicas relacionadas ao
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futebol e a cooperação; da língua portuguesa, a produção de reportagens, artigos e blogs abordando a COOPA na escola.
A partir dessa inteligência coletiva e transdisciplinar, reunimos uma
porção de ideias e criamos diversos projetos para a realização da
COOPA em cada uma das escolas, considerando, suas especificidades, bem como, expressando em cada um deles, a essência da
cooperação como principal inspiração.
7ª) Avaliação, premiação e celebração. Chegou o momento de
irmos para o vestiário e avaliarmos tudo que aconteceu neste laboratório da COOPA. Então, inicialmente, elaboramos indicadores
DIVER (diver-tidos, di-ver-gentes, di-verdade) e criamos perguntas
para mensurar os feitos, efeitos, de-feitos e impactos da COOPA na
comunidade escolar, como você pode notar na avaliação apreciativa
a seguir:
Melhores lances: 1. O que ficou de mais marcante em cada uma das
etapas da Oficina de Co-criação? 2. Quais foram os melhores lances de
cooperação dentro do seu time e entre os times?
Jogadas incríveis: 1. Quais os principais insights, toques e sacadas
que você colheu aqui para o seu aperfeiçoamento pessoal e profissional? 2. Que pontes você estabeleceu entre a vivência da COOPA e seu
cotidiano na escola?
Gols realizados: 1. Quais as competências que foram mais desenvolvidas durante as atividades? 2. Quais objetivos foram alcançados?
Onde você chegou e que não imaginava poder chegar?
Prêmios conquistados: 1. O que foi fortalecido na rede de relacionamentos entre os participantes da COOPA? 2. Quais são os tesouros
(atitudes e comportamentos) que você passará a praticar mais a partir
da próxima semana na sua escola? 3. Quais problemas a realização
da COOPA ajudou a tratar na escola (bullying, identidade de gênero,
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depressão, violência, indisciplina, desmotivação (alunos, professores),
distanciamento família-escola, exclusão, evasão, etc.)?
A lição que fica: 1. Olhando para a todo o percurso desta oficina,
qual foi o golaço da rodada que apareceria em todas mídias esportivas?
2. E se você fosse fazer tudo de novo, o que você faria diferente para
tornar a COOPA ainda mais cooperativa?
Depois, respondemos coletivamente essa investigação apreciativa e por
fim, contemplamos tudo com um olhar celebrativo e regenerativo.
Humm, você deve estar se perguntando o que aconteceu com aquele
tesouro que foi entregue lá na 3ª etapa..., quer saber o que aconteceu
com ele? Então, vem participar da COOPA 2022!!! Brincadeirinha. Ele
se transformou na premiação da COOPA! Quer coisa melhor que compartilhar o tesouro que somos, com todo mundo que joga com a gente
para ganhar junto?!
Bem, ao final de cada Oficina de Co-criação, conhecemos, pela prática,
o como transformar eventos excludentes e competitivos, em eventos inclusivos e cooperativos e encontramos também, um jeito de criar ambientes
de abertura, confiança e parceria nas escolas para, com o apoio fundamental das cooperativas madrinhas, podermos realizar plenamente a
COOPA de Futebol Cooperativo, pois querendo juntos, podemos tudo!4

4. Como costumam dizer o pessoal
do Projeto Cooperação.
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A COOPA OCUPA A ESCOLA

C

OMO diz o antigo ditado, “convite feito, convite aceito!” E foi assim
que 59 escolas responderam à com-vocação para entrar em campo
e realizar a COOPA de Futebol Cooperativo na escola.
O desafio foi enorme, do tamanho da dedicação, criatividade, determinação, ousadia e alegria tão presentes em cada uma das escolas participantes e cooperativas parceiras do Programa Cooperjovem, que em
pouco tempo, sensibilizaram professores, alunos, servidores, familiares,
prefeituras e outras instituições comunitárias para em conjunto, organizar, realizar e celebrar a COOPA na escola.
E não pararam por aí, pois era preciso contar a história dessa inovadora
ocupação para inspirar outras escolas do país – e quiçá do “estrangeiro”,
a abrirem suas portas, janelas, mente e coração para abraçar ainda mais
a cultura da cooperação que chega com este projeto de comum-união.
A contação dessa história partiu de uma porção de in-quieta-ações que
serviram para colocar dentro “das quatro linhas” a grande diversidade
de experiências convividas em cada escola. Assim, e sem querer ter um
único “padrão de jogo” e sim, sonhando com um “jogo sem patrão”,
combinamos livremente orientar nossos relatos inspirados pelas seguintes dicas:
• Qual foi a proposta da COOPA em sua Escola? Objetivos, principais estratégias, desafios superados, jogos e atividades realizadas.
• Onde e quando aconteceu? Nome da escola e da cidade, data da
realização, nome dos integrantes do time de realização e suas funções.
• Quem participou? Quantidade de alunos, alunas, professoras,
professores, equipe técnica, gestoras e gestores, familiares... quantidade total de pessoas envolvidas.
• Quais os resultados alcançados? Benefícios, efeitos e impactos
na comunidade escolar. De que maneira a COOPA contribuiu para
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tratar os problemas da escola: evasão, indisciplina, bullying, violência,
desmotivação, preconceito, exclusão, individualismo, competição, etc.?
• Qual foi o legado? O que mudou na escola após a realização
desse projeto? Quais valores foram resgatados? Que novas ações
foram inspiradas? E quais lições foram aprendidas?
• O que estão falando sobre a COOPA? Depoimentos da presidência e coordenação da cooperativa, representante da escola (diretor/coordenador pedagógico ou professor responsável pelo projeto),
de alunos, professores, servidores e familiares.
• Imagens dessa ocupação? Fotos que retratem as diversas fases
de realização do projeto na escola.
• Quais foram as principais “manchetes”? Que destaques sobre a realização da COOPA na escola, você gostaria de ver estampados nos principais jornais do mundo?

Agora, para tudo!
E vem com a gente assistir os melhores momentos, a bola cheia, a bola
murcha e a “bola dos sonhos”, os gols de placa, bolas na trave, o “grito de garra” da galera, as conversas no vestiário, o que aconteceu nos
bastidores, as emoções da conquista, algumas “zebras” e tudo mais que
aconteceu nos “gramados” de cada escola onde rolou a bola da COOPA.

Prepare o seu coração,
pras coisas que eu vou contar
eu vim lá da COOPA em ação
só pra aqui te encontrar!
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COOPERATIVA PARCEIRA: AURIVERDE

E.E.B. PROFESSOR MANUEL DE FREITAS TRANCOSO
IRACEMINHA/SC

D

URANTE o segundo bimestre realizou-se na E.E.B. Professor Manuel de Freitas Trancoso, no município de Iraceminha/SC, o projeto
COOPA de Futebol Cooperativo. Essa atividade foi uma proposta apresentada pelo Programa Cooperjovem e SESCOOP/SC, da qual participaram em torno de 513 pessoas, considerando alunos, professores,
equipe administrativa e gestores.
Todos nós sabemos que o futebol é um dos esportes mais praticados
no Brasil e no mundo, conhecido por muitos como paixão nacional.
No ano de 2018 aconteceu a Copa do Mundo na Rússia, tornando-se
assim inspiração para a realização da COOPA de Futebol Cooperativo
do Programa Cooperjovem.
O projeto teve como objetivo principal, desenvolver competências e
habilidades relacionadas ao convívio cooperativo, a união e ao resgate
dos valores essenciais para a formação do cidadão.
O Programa Cooperjovem em nossa escola teve seu ponta pé inicial no
ano de 2016, através da parceria com a Cooperativa Regional Auriverde
de Cunha Porã. Continuou em 2017 com a formação de professores e
criação da PEC: “Escola lugar de aprender e conviver” e reafirmou-se
neste ano, com a formação de mais professores e realização de projetos
e várias atividades cooperativas.
A equipe de professores que participou da formação teve a tarefa de
elaborar o projeto e motivar os demais professores e alunos para participar do mesmo, com o tema COOPA de Futebol Cooperativo. O projeto
foi apresentado inicialmente aos professores que passaram por um momento de sensibilização, criando a bola cooperativa da E.E.B. Professor
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Manuel de Freitas Trancoso. Depois houve a participação dos alunos
nesta atividade, a qual serviu como lançamento do projeto da COOPA.
Em continuidade, foram formadas equipes e feito o sorteio dos países
participantes da Copa FIFA. A partir disso, foram formadas 20 equipes,
com um ou mais professores responsáveis envolvendo todos os alunos.
Foi realizada uma pesquisa sobre os países sorteados para o estudo tendo como fonte de informação, slides, vídeos, telejornal, música. Ficou a
critério de cada grupo decidir como desenvolver o trabalho. Alguns itens
foram relevantes para a apresentação: território do país, língua oficial,
população, história, costumes e alguns pontos que talvez diferenciassem
um país do outro. Cada grupo também ficou responsável por apresentar
uma dança típica do país pesquisado.
O dia 26 de junho foi o ápice do projeto. A programação iniciou com a
entrada das delegações dos países representados pelas turmas de alunos. Houve execução do hino nacional e na sequência pronunciamento
das autoridades. Em continuidade, todos os alunos presentes num momento de interação realizaram a dança circular Pagode Russo. Após a
dança, iniciou-se então, a socialização das pesquisas realizadas e apresentações artísticas. Para finalizar, aconteceram os jogos cooperativos,
onde valeu a participação, a cooperação e a diversão.
Muitos benefícios foram constatados a partir do desenvolvimento deste
projeto como, uma melhor convivência em grupo, um maior entrosamento e afinidade entre os alunos de cada turma, diminuindo ainda mais
o individualismo e a competição entre eles. Esse evento foi muito prazeroso e interessante pois, além de proporcionar o conhecimento científico
que é muito importante, também colaborou com o aumento da motivação pelo aprender, pois as atividades foram realizadas de forma atrativa.
Com a realização deste projeto percebeu-se que muitos alunos começaram a dar mais valor as questões relacionadas às diversidades culturais,
que todos temos que respeitar e ser respeitado e que somos mais fortes
quando agimos em equipe.
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Necessitamos conscientizar as pessoas do quanto o outro é importante
para o nosso crescimento, do quanto é melhor a evolução do grupo e
não apenas do individual. Só assim as pessoas vão entender o verdadeiro valor do ser e deixarão de se preocupar tanto com o ter. E a escola
vem realizando muito bem essa função, abraçando a causa e lutando
pela união, ajuda e cooperação.
Alunos e professores adoraram o projeto, pois além do conhecimento
científico, as estratégias do ensinar e do aprender foram diferentes, atrativas, participativas, contextualizadas.
Nossa manchete foi:

“Torcendo pelo
Brasil e ganhando
conhecimentos
mil.”
Este projeto culminou com uma atividade realizada a nível municipal,
envolvendo outras escolas que também participam do Programa Cooperjovem.
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COOPERATIVA PARCEIRA: AURIVERDE

E.E.F. LINHA BIGUÁ
IRACEMINHA/SC

C

OM a COOPA de Futebol Cooperativo a nossa escola objetivou integrar
alunos do jardim e pré-escola ao 9° ano, fazendo uma ponte entre o
evento da COOPA e o conhecimento de outras culturas/países.
Realizamos reuniões entre professores para a formação das equipes, distribuição das funções e realização das tarefas.
Entre os dias 13/06 até 25/06, na própria escola, superamos os desafios
cooperativos propostos pela COOPA através da cooperação entre alunos e
professores. As equipes foram divididas por cores, tendo em cada uma, um
professor atuando como coordenador e um aluno representante. Cada equipe trabalhou a cultura, economia, geografia, culinária e dança de 4 países.
Como resultado, tivemos uma melhor integração entre os alunos e não houve problemas de indisciplina, pois houve o respeito mútuo entre crianças de 3
anos até 15 anos, refletindo o cuidado de uns com os outros e principalmente
o grande interesse em participar das atividades, revelando a importância da
cooperação para o desenvolvimento integral de toda a comunidade escolar.
O legado deixado foi a melhoria da qualidade dos relacionamentos e a
integração entre os alunos de diferentes idades.
Participaram da COOPA, aproximadamente, 260 pessoas, entre professores,
alunos, equipe gestora e familiares.
Após o evento os professores e a direção, deram continuidade a integração
entre os alunos através da aula interativa, um momento onde participam alunos de idades diferentes para trocar histórias, conhecimentos e experiências
de vida entre si.
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COOPERATIVA PARCEIRA: AURIVERDE

E.E.F. TUPINAMBÁ
CUNHA PORÃ/SC

A

Escola de Ensino Fundamental Tupinambá é uma instituição de ensino estadual, que comporta um número de 83 alunos de âmbito
estadual e 16 alunos de âmbito municipal, totalizando um grupo de 99
alunos. Esta instituição participa do Programa Cooperjovem desde o ano
de 2010 e tem orgulho em dizer que fez e faz parte de muitos dos eventos
promovidos e realizados pelo SESCOOP/SC.
Em 2018, ano da Copa do Mundo na Rússia, a E.E.F. Tupinambá planejou, organizou e efetuou atividades envolvendo todos os alunos na
realização da COOPA de Futebol Cooperativo. Esse evento teve como
objetivo principal ressaltar a importância de convivermos um com o outro de forma cooperativa e respeitosa. Foram várias as ações realizadas,
das quais destacaremos aqui, as principais.
Com os alunos dos anos iniciais foram trabalhadas as mascotes da COOPA.
Cada aluno, desde o Pré-Escolar até o 5º ano, confeccionou junto com suas
famílias uma mascote a qual representaria o aluno e sua turma. A grande
maioria dos alunos se envolveu com essa atividade e suas famílias também.
Com os alunos dos anos finais, foram desenvolvidas atividades de pesquisa, nas quais os alunos coletaram informações gerais (economia, número de
habitantes, localização, história, geografia, bandeira, símbolos, entre outros)
sobre cada país participante da Copa do Mundo de 2018. Estes trabalhos
foram expostos pela escola para observação e conhecimento de todos. Em
seguida, foi organizado o dia da abertura e as atividades da COOPA de Futebol Cooperativo com todos os alunos da escola, reunidos no turno vespertino.
A primeira atividade foi desenvolvida com música e balões de várias cores.
Todos os alunos foram reunidos no centro da quadra de esportes e receberam
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um balão. Ao som de uma música cada aluno deveria brincar com o seu balão.
A seguir deveriam brincar dois a dois e brincar com seus balões aleatoriamente. Em consequência, foram se formando as equipes para a realização
das atividades seguintes.
Após as equipes estarem formadas, ficou decidido qual seria o grito de
garra e o nome que representaria cada equipe. Em seguida, as equipes
realizaram as seguintes atividades com jogos cooperativos: futpar, cabeçobol e pebolim humano. Os jogos foram muito divertidos e aconteceram de
forma cooperativa e construtiva.
Para finalizar a tarde de jogos cooperativos, foi organizado um grande
círculo em que se realizou a dança circular da COOPA, com o objetivo
de relembrar valores como a cooperação, a amizade e o cuidado com o
outro. Este evento foi realizado no Ginásio da E.E.F. Tupinambá, na data de
16 de agosto de 2018, com alunos do pré-escolar até o 9º ano dos anos
finais do ensino fundamental.
Envolveram neste dia de atividades cooperativas, 94 alunos de ensino fundamental, 06 professores, 01 funcionária, 01 gestora e 12 pais, totalizando 114 pessoas.
O maior desafio foi desenvolver em meio à comunidade escolar, o cuidado
com o outro. Seja em momento de jogo ou na convivência diária. Desenvolver também a preocupação com o bem-estar do colega e não apenas
com o fato de jogar, competir e ganhar. Os resultados alcançados são
muitos, desde a participação coletiva nas atividades, a aceitação do outro,
mesmo que com condições de força diferenciada, a preocupação com o
bem-estar de todos, e a cooperação onde todos ganham juntos.
A seguir temos alguns depoimentos sobre o evento da COOPA de Futebol
Cooperativo:
“A ação COOPA de Futebol Cooperativo veio para enriquecer o aprendizado de pais e alunos, onde acontece a real cooperação entre os participan-
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tes e a integração entre todos. Pudemos neste dia além de brincar, nos divertir
e perceber que o real sentido da vida é estar junto, conviver. Agradecemos aos
professores e organizadores desse evento, também a empresa Auriverde pelo
projeto e apoio a nossa escola, sempre em busca de um futuro melhor para
nossas crianças.” Mãe de aluno.
“A COOPA de Futebol Cooperativo foi uma atividade importante de integração entre alunos, pais e professores. Foi muito divertido e a melhor parte foi a dos jogos,
pois muitas vezes na correria do dia a dia não temos tempo para praticar nenhuma
atividade esportiva e nem de brincar junto com nossos filhos.” Pai de aluno.
“Eu acredito que ainda precisamos mudar muito, pois apesar de ter sido uma atividade cooperativa, houve momentos competitivos principalmente entre os alunos. É
importante trabalharmos a cooperação, pois principalmente os meninos são bastante competitivos, o que os torna de certa forma, agressivos. Atividades como esta devem ser desenvolvidas mais vezes durante o ano.” Ana Paula Mass, aluna 7º ano.
“Eu achei as atividades desenvolvidas muito divertidas e legais. Precisamos desenvolver atividades assim mais vezes, para ter mais união entre os alunos. A atividade mais interessante foi o Pebolim Humano, mas a dança circular foi boa também.
Podemos fazer mais vezes atividades assim.” Dyeison Gurda, Aluno 7º ano.
“Em minha opinião os alunos precisam aprender a cooperar mais, principalmente com os professores. A atividade foi legal e bem interessante.” Daniele
Meyer – aluna 6º ano.
“Eu gostei muito das atividades, principalmente do jogo de dois na mesma camisa. Era divertido e a gente precisava se ajudar.” Ezequiel Dal Cero, Aluno 3º ano.
“Toda atividade cooperativa, quando bem planejada e organizada, quando
aplicada surte algum tipo de efeito. Nesse caso o efeito, apesar de pequeno
ainda, foi positivo, pois a cooperação estava entre as ações com alunos e
pais. O que o grupo precisa compreender é que precisamos uns dos outros
para realizar qualquer tipo de atividade, dentro e fora do ambiente escolar.
Essa é a verdadeira cooperação.” Veraneide Fátima Pressi, Gestora
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COOPERATIVA PARCEIRA: AURIVERDE

E.M. NÚCLEO NÚMERO UM
CUNHA PORÃ/SC

C

OM o objetivo de cooperar, estimular o respeito, aprender a otimizar
o tempo, organizar-se, respeitar regras, buscar líderes e integrar, a
Escola Núcleo Número Um, organizou e realizou a COOPA de Futebol
Cooperativo que aconteceu no dia 15 de agosto de 2018, na comunidade da Linha Glória.
Os alunos se organizaram em onze equipes do turno matutino e onze do
turno vespertino de forma que as turmas se desmembrassem e formassem equipes com alunos de cada ano. Cada equipe recebeu uma cor
para representá-la. Na primeira etapa realizada na escola, as equipes
foram divididas, sendo que cada equipe escolheu um nome, um grito de
garra e uma professora como capitã.
No dia do evento diversas brincadeiras e atividades recreativas, esportivas e artísticas foram realizadas com os alunos que participaram.
O evento iniciou com um breve cerimonial onde foram apresentados
os objetivos do evento e cantado o hino nacional. Marcaram presença representante de pais, direção, alunos e coordenação do Programa
Cooperjovem da Cooperativa Regional Auriverde. Os líderes foram chamados para organizarem as equipes que proferiram seus gritos de garra
conforme chamamento, após essa etapa, a diretora da escola Rosani
Santi Bueno e o coordenador do Programa Cooperjovem Amarildo Minella, conversaram com os alunos. Em seguida, ocorreu a apresentação
da música “Mostra tua força Brasil” que foi conduzida pelo professor de
música Thiago Huff e interpretada pelos alunos dos anos iniciais. Aconteceu então o juramento do atleta que foi proferido pela aluna Camila
Santana, no turno matutino e pelo aluno Eduardo Secchi, no turno vespertino. Os professores coordenadores da COOPA de Futebol Coopera-
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tivo apresentaram os jogos cooperativos, cabeçobol e futpar.
As equipes foram lideradas pelo líder da equipe, escolhido entre o grupo,
juntamente com o professor responsável. Os jogos transcorreram sem
imprevistos ou incidentes, sendo que, segundo avaliação de professores,
alunos e comunidade escolar o dia foi produtivo prevalecendo o espírito
de cooperação, liderança, parceria e integração.
Em suas falas, os 948 participantes, entre alunos, professores, equipe
técnica e familiares, ressaltaram a vontade dos participantes em auxiliar
uns os outros, a organização das equipes, a parceria, o bom comportamento, a saída da zona de conforto, as novas aprendizagens comungadas por alunos e professores e as novas amizades. Sabemos que muitas
vezes estudamos na mesma escola e nos integramos apenas com os
colegas de sala e não com os demais (assim como em uma empresa
onde há várias pessoas trabalhando e nos relacionamos apenas com as
que trabalham em nosso setor).
Nessa linha de comentários e observações, seguiram-se outros depoimentos:
“A COOPA foi bem organizada e contou com ampla participação de
professores e alunos, tudo foi muito bem planejado e pensado a exemplo
da ocupação do espaço, dos materiais, as atividades foram pautadas
dentro do propósito do Programa Cooperjovem focando na cooperação
e na competição saudável, se primou o lazer e a descontração dentro da
ótica da cooperação. Me senti muito honrado em poder contribuir com
momentos como este, visto que, percebi que na Escola Núcleo Número
Um, a prática das ações, as sugestões e as ferramentas ofertadas pelo
Programa Cooperjovem estão acontecendo e isto me deixou satisfeito e
com a certeza que estamos investindo de forma correta. Espero que esse
engajamento e participação perpetuem para a efetivação do programa.”
Amarildo Minella, coordenador do Cooperjovem da Auriverde.
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“Vi todos se ajudando, os alunos maiores cuidando dos menores, cuidavam até dos detalhes como amarrar o cadarço, levar ao banheiro, ajudar
a pendurar a mochila, parecia que eu estava os vendo deixar de serem colegas para se transformarem em amigos. Após a COOPA percebi
maior afinidade entre as crianças e a amizade tornou-se mais saudável.”
Elsa Göetz, mãe de aluno e representante da APP.
“Vemos os alunos de diferentes turmas se cumprimentando, se protegendo, ou por ter feito apenas parte de uma equipe, ou por ter construído um
novo laço de amizade. Mas o fato é que houve uma grande melhora no
entrosamento entre alunos.” Rosani Bueno, Diretora.
“... é importante que nossos alunos percebam a cada gesto e a cada
atitude que é na coletividade que conseguimos os melhores resultados,
tenho convicção ao ver as atitudes de nossos alunos que eles perceberam
essa importância e que suas atividades a partir desta data se transformarão.” Crisane Frey, Coordenadora.
Os alunos, equipe gestora, professores e pais gostariam muito que este
momento fosse manchete em jornais e revistas destacando:

“Escola Núcleo Número
Um, uma equipe
integrada e feliz.”
No mais, todos aguardam ansiosos um novo momento de integração
onde o espírito esportivo, a união, a alegria, a paz, a bondade, o carinho, o amor e o respeito não faltem, afinal, foi assim, que para esta
equipe, aconteceu a COOPA de Futebol Cooperativo
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COOPERATIVA PARCEIRA: CEPRAG

E.R.M. PROFESSORA ALBA LUCY REIS MAGNUS
PRAIA GRANDE/SC

A

COOPA de Futebol Cooperativo em nossa escola nos trouxe o desafio de superar nossos limites, buscar apoio uns nos outros, unir e
fortalecer o grupo, lembrando a todos que não somos ninguém sozinhos,
precisamos caminhar juntos para atingirmos os objetivos desejados.
A preparação da COOPA de Futebol Cooperativo teve início durante
os jogos da Copa da Rússia, em paralelo à festa junina da escola: “O
Arraiá Alba Lucy.”
No dia 02/07/2018 aconteceu na escola a concentração para a preparação dos jogos da COOPA de Futebol Cooperativo. Iniciamos com a
entrega de um mimo a todos os participantes e apresentação do vídeo
motivacional e reflexivo: “Vida Maria.” Após, houve a troca de ideias
sobre o vídeo e o que este tem a ver com nossa realidade escolar. Vimos
também um vídeo do professor Fábio Brotto, fazendo uma breve explicação sobre os Jogos Cooperativos e a importância da cooperação.
Neste momento o grupo expôs as suas expectativas em relação aos jogos
cooperativos resumindo em uma única palavra e colocaram na capsula
das expectativas, que foi lacrada para só ser aberta no encerramento da
COOPA.
A seguir foi feita a formação dos grupos de trabalho para os jogos respeitando as aptidões de cada um. Formadas as equipes e cada uma delas
ciente da sua tarefa, ficou combinado que nos reuniríamos novamente
para cada um passar para todos o que cada grupo tinha programado e
encerramos o encontro com uma dança circular.
No segundo encontro, dia 30/07/2018, as equipes colocaram o que ha-
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viam planejado e, então, marcamos o cronograma dos jogos: 13/09/2018:
Abertura da COOPA de Futebol Cooperativo; 17/09/2018: Futebol de roda
e futpar; 20/09/2018: Futpano; 01/10//2018: Encerramento.
Na abertura da nossa COOPA de Futebol Cooperativo contamos com a
presença da coordenadora do Programa Cooperjovem, Dilce Citadinni
Maciel, Rosilene Salla Paganini, coordenadora do Programa Cooperjovem na escola e os professores, funcionários e alunos da escola. Foi feita
a apresentação das equipes com seus estandartes contendo neles o valor
escolhido e trabalhado em sala de aula. Teve também a dança circular
“O normal é ser diferente” e finalizamos a cerimônia de abertura com a
dança circular Pagode Russo.
Os jogos foram muito divertidos. O mais emocionante foi o futpar que
por ser o futebol o esporte que a garotada mais gosta e por ser em dupla, leva os jogadores a descobrir novas estratégias de chegar ao gol,
percebendo, portanto, a necessidade da cooperação. Todos os jogos
levaram os participantes a descobrirem novos jeitos de jogar e descobrir
que jogar é diversão.
Houve grande expectativa quanto aos jogos cooperativos. A realização
dos mesmos trouxe alegria e muita diversão. “Queria que fosse assim
todo dia!” (esta foi uma citação de um aluno em sua produção textual).
Tivemos uma visão diferente dos jogos que não somente a visão competitiva. Mais uma vez a escola vivenciou um modelo de jogos onde todos
ganham juntos.
Os participantes assistiram ao vídeo com as imagens da COOPA de
Futebol Cooperativo, o qual foi muito aplaudido, mostrando o sucesso
dos jogos. Teve a entrega dos troféus e medalhas a todas as turmas e a
todos os alunos participantes.
O término da COOPA de Futebol Cooperativo foi realizado com o arreamento dos estandartes ao som do hino de Praia Grande e a dança
circular da COOPA: Pagode Russo.
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Muitas observações e depoimentos foram compartilhados, tais como:
“Os jogos cooperativos ajudaram a gente aprender o espirito da cooperação, porque somos individualistas e queremos jogar sozinhos e nesses
jogos a gente tem que aprender a cooperar.” Rosiane Scariot, professora
do 2º ano A.
“Na escola teve uma grande COOPA. Todos ajudaram muito uns aos
outros. Todos participaram e gostaram, porque todos ganharam juntos,
somos todos grandes ganhadores e campeões. E eu gostei de jogar em
dupla.” Emily, aluna do 4º ano A.
“Os jogos da COOPA na escola vieram reforçar a necessidade de cooperação, chamando a atenção para o trabalho em equipe, e que o importante não é competir, e sim, divertir, que não existe um campeão, mas
sim, todos são campeões.” Terezinha Hendz Martins, coordenadora da
COOPA na escola.
Todos os 305 participantes, incluindo 207 alunos, 30 professores, 08
integrantes da equipe escolar e 60 familiares, querem ver nos jornais e
nos noticiários da TV as seguintes manchetes:

“Extra! Jogos Cooperativos na
Escola Alba Lucy foi um sucesso!”
“Cooperação é na Alba Lucy
2.018! Amizade, Respeito, União
e Cooperativismo na COOPA!
Extra!”
“Na COOPA Cooperativa da Alba
Lucy todos ganham juntos!”
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COOPERATIVA PARCEIRA: CEPRAG

E.E.B. BULCÃO VIANA
PRAIA GRANDE/SC

A

Escola de Educação Básica Bulcão Viana de Praia Grande (SC) participou da COOPA de Futebol Cooperativo, com o apoio da Cooperativa de Eletrificação de Praia Grande (Ceprag) e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP/SC). O evento foi
realizado na escola em quatro etapas, no dia 04 de julho foi realizada
a cerimônia de abertura e os jogos, nos períodos matutino e vespertino,
em 15 de julho de 2018, foram realizados jogos e o encerramento da
COOPA, nos períodos matutino e vespertino.
O projeto da COOPA de Futebol Cooperativo nasceu de um sonho coletivo, que foi crescendo à medida que fomos conhecendo e divulgando
as ideias de criar uma Copa onde o principal objetivo era disseminar a
cultura da cooperação e promover atividades diversificadas e atrativas
na escola.
As primeiras ideias foram lançadas no Encontro Estadual do Programa
Cooperjovem ocorrido em abril de 2018. As professoras que participaram do evento trouxeram a proposta para a escola, compartilharam as
vivências experimentadas, assim fomos também sonhando juntos a realização da COOPA em nossa escola.
A Oficina de Co-criação da COOPA de Futebol Cooperativo ocorreu em
junho na cidade de Torres/RS. A partir deste evento foi dado o pontapé
inicial para o planejamento, co-criação e realização de todas as etapas.
Os trabalhos na escola tiveram início a partir das reuniões com todos os
setores da escola: direção, pedagógico, professores e funcionários. Estes
encontros foram divididos em várias etapas, com recreios estendidos e
reunião pedagógica.
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A primeira etapa foi a sensibilização com relatos do curso de formação,
apresentação da dança circular Pagode Russo e também com a apresentação das sugestões de atividades criadas pelo grupo que participou da
oficina. Numa segunda etapa foi apresentado os vários tipos de futebol
cooperativo, feito uma análise de quais seriam viáveis ao nosso projeto e
as adaptações conforme o espaço e faixa etária. Foram também refeitas
as etapas para o desenvolvimento da COOPA. Uma questão que foi
bem forte e direcionou as datas para a realização, foi a de que deveríamos tentar desenvolver o projeto concomitantemente com a da Copa
FIFA - Rússia 2018, para ajudar a desenvolver o espírito esportivo e também a cooperação. Num terceiro momento foram divididas as tarefas
para a execução do projeto.
A preparação para a realização da COOPA de Futebol Cooperativo com
os alunos iniciou em sala de aula, com estudo de temas ligados ao
futebol, as copas de futebol, países participantes, esporte, cultura da
cooperação. Os professores responsáveis por esta etapa foram os professores regentes, de artes e educação física, do 1º ao 5º ano do ensino
fundamental; professores de artes, língua portuguesa, ensino religioso,
geografia, história, inglês, matemática e educação física, nos anos finais
do ensino fundamental. Foram produzidos diversos trabalhos: pesquisa,
produção de desenhos, bandeiras, textos, vídeo, decoração do ambiente
escolar. Todos os segmentos da escola foram envolvidos nestas atividades: alunos, pais, professores, direção, pedagógico, funcionários.
A realização COOPA de Futebol Cooperativo iniciou com a cerimônia de
abertura, que foi realizada no ginásio de esportes da escola. O ambiente
foi preparado e decorado para receber as delegações, autoridades e o
público em geral.
Os times foram divididos por cor, cada turma recebeu um número de
tiras de TNT colorido igual ao número de alunos, cada um recebeu uma
tira colorida que colocou em seu braço. Depois os alunos foram encaminhados ao ginásio de esportes. Cada aluno tinha uma bandeira do Brasil
confeccionada por ele e um bilhetinho com os seus sonhos para a COO-
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PA de Futebol Cooperativo. Na abertura foram organizados por turmas
ano/série para a execução do Hino Nacional. Logo após os alunos depositaram seus sonhos em uma “bola de sonhos.” Foi apresentado um
vídeo de diversas atividades desenvolvidas na escola no ano de 2018,
dia da família na escola, teatro, seminário, festa junina; todas estas atividades com participação e colaboração de todos. Este vídeo atendeu ao
seu propósito de sensibilização e motivação para a realização dos jogos.
A seguir foi realizado a dança circular “Pagode Russo” com todos os alunos e demais pessoas presentes no local. A dança havia sido ensaiada
anteriormente com os alunos e professores juntos. A apresentação da
dança na abertura da COOPA foi um momento de alegria e descontração, como destacou a professora Ivete Scandalora da Silva, “Vimos
todos dançando juntos, brincando, se divertindo. Mas, respeitando as
diferenças, os limites e ritmos de cada um.”
Os jogos da COOPA se iniciaram logo após a cerimônia de abertura.
Todos os alunos sentaram-se nas arquibancadas do ginásio e foram sendo chamados os times para jogar, duas cores por vez. Os jogos foram de
futpar, envolvendo todas as equipes compostas por alunos e professores.
No segundo dia de atividades COOPA de Futebol Cooperativo, dia
15 de julho, foram realizadas também outras modalidades de jogos:
cabeçobol, pique bandeira com bola e futpar. Novamente os times foram separados por cores, as equipes foram se revezando, sendo que
todas participaram de todas as modalidades. O pique bandeira com
bola, foi uma das atividades que a maioria dos alunos preferiu. Na
última partida da COOPA foi realizado um jogo com todas as equipes divididas em dois times. No final foram trocados abraços entre os
participantes, em agradecimento a parceria e alegria compartilhadas
durante todo o evento.
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Participaram da COOPA 667 pessoas, sendo 09 da equipe técnica, 05
funcionários, 90 familiares, 34 professores e 529 alunos que comentaram o seguinte:
“Eu gostei porque a gente pôde brincar e ao mesmo tempo aprender
sobre cooperação.” Sofia Scandolara da Rosa, Aluna do 5º ano
“A COOPA de Futebol Cooperativo trouxe para a escola um novo sentimento de renovação e de união entre todos. As atividades cooperativas
realizadas serviram também, para que alunos criassem laços de parceria
e amizade. O respeito e a igualdade foram alguns valores resgatados
por esse projeto. Ao conhecerem, os alunos, professores e funcionários
da escola passaram a ajudar, favorecendo o convívio diário entre todos.
O espírito de cooperação também pode inspirar os alunos a fazerem
parte de novos projetos da escola, e também de ajudar a todos, para que
possamos ter uma melhor educação dentro das salas de aula e melhor
convívio nos corredores.” Luiza Machado Belletini e Luana Paulino Luiz,
Alunas do 9º ano
A realização da COOPA de Futebol Cooperativo foi desafiante, precisávamos dar conta de reunir todo o grupo, motivar a comunidade escolar,
trocar ideias, planejar as atividades e realizar o evento em um curto
espaço de tempo. Com a participação e colaboração de todos conseguimos superar esses desafios e atingir nossos objetivos. A parceria com
a Ceprag foi fundamental, pela motivação, pelos cursos e apoio com
materiais, equipes técnicas de imagem e vídeo, além da divulgação dos
trabalhos realizados.
Nossa grande manchete da COOPA de Futebol Cooperativo foi:

“A E.E.B. Bulcão Viana deu show!
Na COOPA Cooperativa o que
valeu foi a parceria e amizade.”
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COOPERATIVA PARCEIRA: CEPRAG

E.E.B. CAETANO LUMMERTZ
SÃO JOÃO DO SUL/SC

N

A Escola de Educação Básica Caetano Lummertz do município de
São João do Sul/SC, trabalhamos a ideia de que só é possível ser
campeão se todos jogarem e ganharem juntos. A COOPA de Futebol
Cooperativo serviu para disseminar a consciência e a prática da cooperação na escola e aconteceu nos dias 05/07/18 (abertura); 24/08/18
(jogos) e 19/09/18 (encerramento).
As principais ações realizadas em nossa escola foram feitas em várias
etapas, envolvendo a participação dos alunos, seus familiares e equipe
escolar: abertura, atividades cooperativas, construção das mascotes e
bolas da COOPA, jogo da memória para premiação, construção da
linha do tempo, jogos da COOPA e encerramento
Os desafios para essa realização foram superados pela cooperação,
participação, compromisso de todos, respeito entre as pessoas e solidariedade.
Os jogos na escola despertaram a consciência da cooperação e promoveram efetivamente a ajuda entre as pessoas. Os jogos fizeram com que
nossos alunos jogassem como parceiros e não como adversários, fazendo com que as pessoas aprendessem a se colocar no lugar do outro.
Foi um evento em que todos se uniram para realiza-lo, onde as pessoas
aprenderam a trabalhar juntas, em cooperação. A nossa COOPA de Futebol Cooperativo estimulou o afeto, a compaixão e facilitou a conquista
do objetivo final: Mais cooperação na escola. Foi uma experiência muito
divertida e inesquecível.
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Os resultados foram maravilhosos, muitos benefícios e impactos na comunidade escolar gerando motivação, união, criatividade, atitudes de
empatia, solidariedade, comunicação, melhor interação com as pessoas
e melhor socialização. A COOPA de Futebol Cooperativo contribuiu para
nossa escola aperfeiçoando as relações interpessoais, nossas atitudes
cooperativas, o respeito mútuo e por meio das atividades diversificadas e
cooperativas, contribuiu para nos aproximar e fortalecer a parceria entre
escola, alunos, famílias e comunidade.
A COOPA nos deixou um legado de habilidades interpessoais cooperativas. Mudou a autoestima, a competição diminuiu, adquirimos valores
humanos como a amizade, a cooperação, solidariedade, respeito e alegria. Com tudo isso houve muitas mudanças, uma construção de uma
relação social, onde mudaram as atitudes das pessoas nos jogos e em
suas relações sociais.
A COOPA de Futebol Cooperativo proporcionou dias produtivos e de
aprendizagem para todos envolvidos. Cada criança levou o espírito cooperativo para suas casas e nos deixou a certeza de que a cooperação
está mais perto de todos nós.
Participaram deste evento 338 alunos, 42 professores,08 funcionários e
equipe técnica e 50 pessoas de várias famílias.
Destacamos nossa manchete que foi:

“A COOPA de Futebol Cooperativo
é colaboração, solidariedade,
respeito e união com o amigo
Cooperação, o trabalho em equipe
vira animação!”
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COOPERATIVA PARCEIRA: CEPRAG

E.B.M. LEONARDO PEDRO THOMAZ
PRAIA GRANDE/SC

A

Escola Básica Municipal Leonardo Pedro Thomaz, localizada no
município de Praia Grande/SC, nasceu dentro do Projeto Cooperjovem, pois procede de uma escola em que o projeto já estava sendo
desenvolvido. Por isso, o princípio da cooperação e da ajuda mútua está
incutido em todas as atividades planejadas.
A realização da COOPA de Futebol Cooperativo apresentou-se como
mais uma importante ferramenta para mostrar, aos alunos, professores,
funcionários, famílias, amigos da escola e equipe gestora que a cooperação, a parceria e o trabalho em grupo podem ser a solução para
muitos dos problemas vivenciados no dia a dia escolar e na comunidade
humana. Para tanto, aproximar os alunos uns dos outros, incentivar a
socialização e a integração e focar na cooperação para entender as
diferenças e o tempo de cada um, configurou-se o grande objetivo da
COOPA de Futebol Cooperativo.
A COOPA começou a ser planejada, pensada e organizada no final do mês
de junho assim que as professoras Juliana e Mirna voltaram empolgadíssimas da Oficina de Co-criação, promovida pelo SESCOOP/SC em parceria
com as cooperativas e realizada pelo Projeto Cooperação. Imediatamente o
grupo aderiu ao convite e as reuniões de elaboração iniciaram.
No dia vinte e oito de junho aconteceu a sensibilização e co-criação da
COOPA de Futebol Cooperativo com todo o grupo de funcionários da
escola. Primeiramente realizou-se a dança circular Pagode Russo e assistiu-se a um vídeo onde cada integrante viu-se convocado e escalado. Em
seguida foram apresentadas as etapas da COOPA e realizou-se o jogo
cabeçobol. Na sequência, já dentro do clima, o grupo formou os times
para a realização do evento e distribuiu os cargos e funções.

O D IÁ RIO DA C OOPA DE FU T E B OL C OOP E RAT IVO

63

Assim sendo, Marisalva (zeladora), Josiane (psicóloga) e Vanessa (gestora) ficaram responsáveis pelo convite aos alunos e pela concentração.
Os professores Ricardo e Gilse e a professora auxiliar Bruna responsabilizaram-se pela decoração e pela formação das equipes. As professoras
Scheila, Alice e Mirna comprometeram-se com os eventos de abertura e
encerramento. Juliana, Jaison e Simone, professores atletas, planejaram
e executaram os jogos cooperativos com as equipes. As professoras Zenira, Paula e Rosemeri e a professora auxiliar Lara identificaram-se com
a avaliação e a premiação. As merendeiras Sandra e Ediane juntamente
com a orientadora Neca cuidaram da transdisciplinaridade. A secretária
Paula e os professores Kauê e Frank cuidaram da reportagem.
Após o recesso escolar, na primeira semana de agosto, realizou-se o
convite aos alunos que foi entregue em mãos e cada um sentiu-se convocado a participar desse grande evento de união.
No dia oito de agosto, os alunos reuniram-se no saguão da escola, onde
se realizou as atividades de concentração. Para iniciar, mostrou-se um
vídeo composto pelas fotos de todas as atividades escolares realizadas
até então. Cada discente se viu no vídeo e percebeu sua importância na
história da escola. Apresentamos as etapas da COOPA de Futebol Cooperativo, seus responsáveis e o cronograma das ações.
Em seguida, todos receberam um pedaço de papel e nele depositaram
seus sonhos e expectativas para a COOPA da Escola. Neste instante, o
papel deixou de ser um simples papel e passou a representar o sonho de
cada um, que depois de ser socializado e com a participação de todos,
transformou-se numa bola de sonhos. Os sonhos foram sendo agrupados, colados, sonhados junto e como num passe de mágica criou-se o
símbolo da COOPA de Futebol Cooperativo. Todavia, os sonhos eram
tão lindos e intensos que se desejou espalhá-los por todo o planeta, por
isso a bola de sonhos virou “a bola de sonhos do planeta Terra.”
Como fechamento da concentração, realizou-se, pela primeira vez com
os alunos, a dança circular Pagode Russo. Momento em que se vivenciou
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a cooperação e percebeu-se necessário olhar para o colega, compreendê-lo e respeitá-lo.
Na sexta-feira da mesma semana realizou-se o momento de formação
dos times. Inicialmente, a equipe da COOPA Transdisciplinar apresentou
um material sobre os cânions e os pontos turísticos da cidade, objetivando unir o Projeto Geoparque que é desenvolvido pela escola, ao Programa Cooperjovem. Desta maneira, sugeriu-se que cada equipe fosse
nomeada com um cânion ou um ponto turístico da cidade.
A ideia foi aceita, e na sequência, todos receberam um balão e iniciaram
uma brincadeira individual. Seguindo as orientações, os alunos foram
agrupando-se de dois em dois, quatro em quatro até que se construíram cinco grandes grupos que se tornaram as cinco equipes da COOPA
de Futebol Cooperativo. As equipes reuniram-se, escolheram seus representantes assim como seus nomes e lemas e criaram uma placa de
identificação que foram apresentados ao grande grupo. Criaram-se dez
equipes, cinco em cada período.
No dia treze de agosto realizou-se o grande evento de abertura da
COOPA na quadra da escola, com a presença do Secretário de Educação e Vice-Prefeito, Everson Maquívio, a coordenadora do Programa
Cooperjovem, Dilce Cittadini Maciel, assim como os representantes da
cooperativa parceira Ceprag, Rodrigo Mariani e Kauê Belletini.
Agraciaram o momento, como convidados especiais, os professores e
alunos da Escola Alba Lucy, CEI Cantinho dos Sonhos e Apae de Praia
Grande. No decorrer da abertura os times foram apresentados, as autoridades fizeram o uso da palavra reafirmando a importância da cooperação e o símbolo da COOPA de Futebol Cooperativo foi apresentado.
Para finalizar, dançou-se o Pagode Russo como vivência concreta da
cooperação.
No ato de abertura, lançou-se um desafio cooperativo aos alunos sugerindo a doação de um litro de leite para ser ofertado a Associação
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Hospitalar Nossa Senhora de Fátima que sobrevive de doações e atende
cidadãos da cidade e da região.
Os jogos cooperativos aconteceram em três etapas. Os professores responsáveis explicaram a tabela, as regras, os objetivos e promoveram
a cooperação. Utilizaram-se alongamentos cooperativos para iniciar os
jogos. Dentre as modalidades desenvolvidas destacaram-se cabeçobol,
futpar e o jogo da máquina de lavar. No início, os alunos mostraram-se
um pouco resistentes, mas aos poucos foram se entregando e perceberam que é possível se divertir e celebrar o esporte sem que alguém tenha
que sair derrotado para isso.
As atividades de avaliação e reportagem se deram de forma paralela.
Após cada evento a equipe da avaliação analisava os pontos positivos
e negativos com os alunos promovendo sempre a reflexão e instigando
a mudança de atitude. Assim como a equipe de reportagem realizou a
cobertura, registrando e divulgando.
O encerramento aconteceu no dia 05 de setembro, juntamente com o
dia da família na escola. Neste ato apresentamos para as famílias um
vídeo contando tudo sobre a COOPA de Futebol Cooperativo. Foi um
momento encantador de socialização e reconhecimento pelas ações realizadas em conjunto que priorizaram a cooperação e a valorização de
todos.
O grande desafio da COOPA consistiu na aceitação, participação e inclusão de todos. Por isso, a realização do evento foi uma superação.
Houve diversão, alegria e o grande aprendizado de que quando se faz
em parceria, tudo fica mais leve e mais fácil.
A COOPA de Futebol Cooperativo deixou um legado de viabilização
da abordagem e da vivência de temas como cooperação, parceria e
trabalho em equipe em substituição a competição, indisciplina e desmotivação. Sabe-se que a transformação do comportamento é uma mágica
lenta e a COOPA veio para espalhar sementinhas nos corações. Todavia,
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a semeadura precisará perdurar para além dos tempos da COOPA.
Participaram 160 alunos, 26 professores, 03 funcionários, 04 equipe
técnica e 50 familiares, incluindo a Cooperativa Ceprag, a Secretaria
Municipal de Educação de Praia Grande e os amigos da escola, totalizando 236 pessoas que de uma forma ou de outra contribuíram para
que o mundo da cooperação se aproximasse de nossas vidas.
A COOPA de Futebol Cooperativo deixou muitas marcas sutis e pequeninas, no comportamento diário de cada integrante da comunidade
escolar, que se sentiu valorizado, respeitado e agente de sua própria
evolução, como podemos perceber em falas com o esta, de uma mãe
de aluna: “Foi legal ver os professores participarem”, “A escola se transformou na minha segunda casa”, “Ninguém faz nada sozinho”, “Gostei
porque minha filha chegava em casa feliz contando sobre a COOPA.”
Entretanto, a COOPA de Futebol Cooperativo também assinalou uma
grande marca, que foi o trabalho de formiguinha realizado na arrecadação e doação de litros de leite ao hospital do município. Essa ação
concreta de solidariedade e parceria nasceu do desejo de ajudar, veio
para resgatar valores e tem tudo para virar tradição. O depoimento da
gestão do hospital na página da entidade vem incentivar e fortalecer a
ação: “São atitudes como essas que constroem cidadãos conscientes e
solidários.”
A COOPA de Futebol Cooperativo chegou para transformar conceitos e
na prática mudou a “hashtag” da escola de #eunoleo para #nósnoleo.
A comunidade da escola agradece profundamente a Ceprag – Cooperativa de Eletricidade de Praia Grande e ao SESCOOP/SC, pela
oportunidade concedida ao grupo de vivenciar o Programa Cooperjovem e poder perceber o mundo sob o prisma da cooperação e do
trabalho em equipe.
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COOPERATIVA PARCEIRA: CEPRAG

E.E.B. VILA VELHA II
SÃO JOÃO DO SUL/SC

Abrem-se as cortinas. O espetáculo vai
começar no município de São João do
Sul, na E.E.B. Vila Velha II.

E

NTRE os dias 14 de junho a 19 de julho de 2018, ocorreu um dos
maiores fenômenos do ano letivo, a COOPA de Futebol Cooperativo, que reuniu 349 participantes, sendo 243 alunos, 34 professores, 08
integrantes da equipe escolar e funcionários e 64 familiares; distribuídas
em 15 times formados por alunos de cada turma do Pré ao 9º ano e 2
professores coordenadores, com a função de criar um grito de garra,
apresentar 5 curiosidades de um país pré-selecionado e com isso, fortalecer ainda mais o vínculo de alegria, amizade e união desses povos
ali reunidos. Aconcheguem-se, pois vamos mergulhar numa maravilhosa
história.
No dia 14 de junho, reuniu-se na escola a comissão organizadora, a fim
de tomar decisões iniciais para a realização da COOPA de Futebol Cooperativo. Logo, entraram num consenso sobre alguns assuntos relacionados a convites, tipos de jogos, premiações e assuntos gerais pertinentes.
Ficou decidido como passar a mensagem para todo o corpo escolar, que
foi para data de 19 de junho na reunião com todos os professores.
Com a intenção de intensificar a união e o espírito de amizade e cooperação veio à oportunidade de, pela segunda vez, realizar uma atividade
dessa grandiosidade na nossa escola. Pois, com essas ações, podemos
estimular nos alunos o espírito esportivo, sensibilizando a todos para que
se envolvam em práticas cooperativas realizadas no ambiente escolar.
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Realizamos a mobilização de todos para um movimento de saúde física
e mental, com jogos que desafiaram os participantes a encontrar formas
de trabalhar junto e sempre pela motivação de ganhar junto. Os jogos
foram muito divertidos e com a participação de todos. Com atividades
diversificadas, contribuiu para nossos alunos a função da disciplina, motivação, e com a ajuda mútua, melhorou as ações de solidariedade,
empatia e desprendimento.
O que ficou da COOPA de Futebol Cooperativo, deixado para todos e
não só pra um, foi que a cooperação ultrapassou as fronteiras do espaço
escolar e todas as atitudes puderam ser repassadas num âmbito maior,
na vida cotidiana, pensando num futuro melhor.
Sentimos que a premiação gerou satisfação, pois os alunos mostraram-se muito alegres, levando para casa uma lembrança da escola, desse
evento importante e que será guardado para sempre, não só na memória
dos momentos convividos, mas também no coração e na foto-premiação
presente em suas casas.
O vídeo com visões aéreas de nossa comunidade e escola, contendo
imagens dos alunos em atividade, orgulhou a todos. Os professores,
alunos e familiares ao assistirem, sentiram satisfação de fazer parte de
um grupo como este, como podemos reparar nos depoimentos a seguir:
“Presenciei organização, dedicação e muita cooperação nas atividades
da COOPA de Futebol Cooperativo da EEB Vila Velha II. Parabéns escola,
juntos faremos um mundo melhor!” Dilce Citadini Maciel, coordenadora
do Programa Cooperjovem.
“A COOPA de Futebol Cooperativo é uma atividade que integra toda a
comunidade escolar, sendo um evento único, onde oportuniza a escola
criar momentos de comprometimento com lazer coletivo.” Marilane Souza Lopes Colares, diretora da unidade escolar.
“A cooperação é importante principalmente na escola, porque nós po-
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demos promover e falar sobre união e cooperação. A união no sentido
de ajuda, pra termos um futuro melhor. Na verdade, é isso que queremos
para nossas crianças.” Crislaine Aparecida de Oliveira, professora do
pré-escolar.
“O mais importante que passamos aos alunos é uma frase do Mandela,
bem famosa, que diz: “Eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo.”
Zaneide Clezar, coordenadora escolar.
“Essas brincadeiras são muito legais pra ensinar a união, um cooperar
com o outro, porque tu precisas do teu colega pra conseguires alcançar o
objetivo.” Natan Trajano da Silva, aluno da unidade escolar.
“Nos unimos ainda mais com as atividades da COOPA, e o programa
ajuda bastante a nossa escola.” Manuela Rocha Cardoso, aluno da unidade escolar.
Manchetes fidedigna de nossos jornais locais:

“A COOPA Cooperativa além de ser uma
atividade educativa para as escolas é ideal para
a busca de mais entrosamento, visando fortalecer
a cultura da cooperação de forma divertida e
prazerosa.”
“Escolas promovem a COOPA de Futebol
Cooperativo e mostram que o respeito aos limites
de cada um e a empatia desperta alegria, paz,
esperança e cooperação entre todos.”
“Famílias ficam encantadas com o envolvimento
de toda comunidade escolar e com o trabalho em
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equipe na COOPA de Futebol Cooperativo.”
COOPERATIVA PARCEIRA: CERBRANORTE

E.M. ATÍLIO GHISI
BRAÇO DO NORTE/SC

A

COOPA de Futebol Cooperativo veio estreitar laços, promover mudança de atitudes, comportamentos, habilidades e a ajuda entre as
pessoas. Vivenciamos momentos ricos com toda equipe escolar, professores, alunos, cooperativa, familiares e comunidade. O maior desafio a
ser superado foi o individualismo, o respeito a própria limitação e a do
outro. Os jogos foram bons, algumas experiências excelentes e outras
impactantes.
A Escola Municipal Atílio Ghisi, de Braço do Norte/SC, realizou a abertura da COOPA de Futebol Cooperativo no dia 14 de agosto e encerrou o
evento no dia 19 de setembro de 2018, tendo a participação de alunos,
familiares, cooperativa, secretaria da educação e toda equipe escolar,
envolvendo em torno de 1.000 pessoas.
As atividades foram coordenadas pelo prof. Ramon de Oliveira e seus
parceiros Fábio Schilickmann e Priscila Coan Da Coregio, professores
de Educação Física; Eliane Della Giustina Petroski e Edivalda Rodrigues
Florêncio, Agentes de Apoio; e Iva Petroski Della e Giustina, direção.
Realizamos algumas dinâmicas e sonhamos como seria nossa COOPA.
Procuramos repassar aos nossos alunos a ideia da Copa tradicional e da
COOPA cooperativa pois, tínhamos como objetivo oportunizar aos nossos educandos a reflexão sobre a competição pura (aquela que exclui e
onde apenas um, vence) e sua diferença para a cooperação (onde todos
são importantes e podem vencer juntos).
As atividades proporcionaram a participação da família na escola, reflexão sobre a realização de atividades cooperativas onde há união e
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soma de talentos e todos ganham. Como resultado, pudemos perceber
a diminuição da indisciplina, do individualismo, desmotivação e outros.
Não tem como falar em COOPA, sem citar o maravilhoso Programa
Cooperjovem, que nos oportuniza ver e viver um mundo repleto de possibilidades cooperativas. Por ele, nos tornamos, sem dúvida, pessoas que
acreditam no trabalho em equipe, no diálogo e no potencial coletivo
para resolução de conflitos.
Nós como escola, sentimos satisfação pelo reconhecimento dos alunos,
pais, cooperativa e Secretaria da Educação. Isto nos motiva para continuarmos nos esforçando, buscando melhorar a nós mesmos, para poder
fazer mais e melhor, sempre em prol de uma educação para cooperação, onde prevalece a participação, a ajuda e o respeito pelo outro. Veja
como isso se confirmou nos depoimentos a seguir:
“... cooperar torna-se mais fácil e que devemos buscar na vida, o nós.
A cooperativa e a escola estão de parabéns, por estarem desenvolvendo estas atividades, por isso, acredito que devemos buscar os meios de
comunicação para divulgar este lindo trabalho.” Antônio José da Silva,
Presidente.
“O cooperar se faz necessário no ambiente escolar e em todos os lugares. Quando nos unimos aos outros tudo fica mais leve mais prazeroso.
Quero parabenizar a E.M Atílio Ghisi por desenvolver este projeto em
parceria com a Cebranorte. As atividades da COOPA repassaram ensinamentos e propiciaram a participação com alegria e vontade, gostei muito
de participar destas atividades com vocês.” Roberto Kuerten Marcelino,
Prefeito.
“Acompanhei todos os passos, confecção dos materiais, decorações,
abertura, realização das atividades e o encerramento com a entrega das
medalhas simbólicas. Percebi um envolvimento de toda equipe para atingir o objetivo. Os alunos puderam presenciar a Copa competitiva e a
COOPA onde todos ganham e participam. Posso dizer que foi gratificante
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vivenciar estes momentos onde as famílias estavam presentes para prestigiar seus filhos. Um verdadeiro momento de cooperação entre todos. Parabéns a escola pela dedicação e o belo trabalho desenvolvido ao longo
dessa COOPA de Futebol Cooperativo.” Vanessa dos Santos Fernandes
Schuvanz, coordenadora do programa.
“A minha filha comentou muitas vezes que estava acontecendo a COOPA
de Futebol Cooperativo na escola. E que a família tinha que vir participar também porque era importante. Que gostou muito, bem organizado,
belas apresentações, brincadeiras divertidas, pena que era um dia de
semana e não deu para fazer mais jogos.” Lucilene De Bona Magio,
mãe de aluna.
“Foi muito legal... nunca tinha recebido uma medalha tão saborosa.”
Amabily dos Santos, aluna.
“O momento que passamos juntas com os alunos, na Praça da Matriz
com a atividade, “Que tal fazer um gol’’, foi de extremo impacto para
todos. Na oportunidade, havia uma trave com uma bola e o objetivo era
perceber a reação das pessoas que passavam por ali, as mesmas passavam e nem viam, precisou de alguns minutos para que alguém fizesse
o gol. Em seguida, deixamos apenas um aluno brincando com a bola.
Passaram trinta minutos e ninguém se solidarizou com o aluno, deixando
o mesmo brincando sozinho. Pudemos observar que as pessoas tinham
muita pressa que vivem numa correria para ter e esquecem-se de ser...
ser feliz, ser amigo, ser cooperadores. Difícil ver a reação dos alunos,
acostumados com a cooperação ao se depararem com um externo indiferente, ninguém vive só precisamos uns dos outros.” Luciane e Evilyn,
professoras.
“Fiquei muito satisfeito com o resultado final da COOPA de Futebol Cooperativo, pois houve um grande envolvimento da cooperativa, da escola,
família e dos poderes do nosso município. Fomos auxiliados e elogiados
por todos. Sentimento de que somos um time, que joga junto e que torcemos uns pelos outros. Obrigado Programa Cooperjovem pela oportu-
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nidade de jogar a COOPA de futebol cooperativo!” Ramon de Oliveira
– Professor e Coordenador do Programa Cooperjovem, na escola.
Para concluir, as sonhadas manchetes da nossa COOPA de Futebol Cooperativo, são:

“A COOPA de Futebol Cooperativo
da E.M. Atílio Ghisi surpreende a
comunidade escolar!”
“Cooperar é evoluir e a E.M. Atílio
Ghisi contagia a todos com a
COOPA de Futebol Cooperativo.”
“Braço do Norte conhece a COOPA
de Futebol Cooperativo através da
E.M. Atílio Ghisi.”
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COOPERATIVA PARCEIRA: COOPER

E.M.E.F. ALBANO KANZLER
JARAGUÁ DO SUL/SC

N

O mês de julho/2018, os alunos da E.M.E.F. Albano Kanzler puderam participar da COOPA de Futebol Cooperativo.

Este evento foi uma co-realização do Programa Cooperjovem e do Projeto Cooperação, que apoiado pela cooperativa parceira COOPER, teve
como objetivo principal a experiência do trabalho em equipe, através de
dinâmicas e jogos cooperativos.
Nesse processo os alunos do 6o ao 9o ano integraram-se com uma
gincana cultural, desenvolvendo tarefas capazes de exemplificar o
quão importante é o empenho de todos os membros para o sucesso
geral da equipe.
Aproveitando a realização da Copa do Mundo de Futebol 2018 na Rússia, os alunos do 1º ao 5o ano realizaram várias atividades com este
tema em sala de aula, e puderam socializar com as demais turmas um
pouco do que vivenciaram através de jogos cooperativos, músicas, danças e cartazes.
Os desafios que tivemos que superar foram: reunir todos para planejamento das ações; incentivar os alunos e funcionários para o trabalho
cooperativo; trazer os pais para envolver-se neste processo e apreciar o
resultado final.
Os jogos aconteceram nos dias 04 e 05 de julho, nos períodos matutino
e vespertino. No primeiro dia ocorreu a abertura da COOPA de Futebol
Cooperativo e gincana cultural do 6º ao 9º ano. No segundo dia as
apresentações culturais e os jogos cooperativos contemplaram os alunos
do 1º ao 5º ano, no ginásio de esportes da escola.
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Percebemos que durante este processo e após o trabalho realizado, houve o desencadeamento do espirito esportivo e cooperativo.
Ao desafiar a escola para participar do projeto da COOPA, a mesma já
proporcionou um engajamento cooperativo do grupo e ao longo do processo percebeu-se a fusão criada entre os membros da unidade escolar
para a melhoria do processo educacional cooperativo.
Tivemos um público de 820 alunos e mais de 100 pais engajados no
projeto, totalizando um público de 920 participantes.
Destacamos abaixo, alguns depoimentos que marcaram nossa experiência:
“A COOPA foi um evento grandioso onde se percebeu a união de todos
os alunos das séries iniciais e do sexto ao nono ano para alcançar o sucesso na execução da cooperação e união da equipe. Todos da escola se
sentem motivados pelos projetos de cooperativismo que estão ocorrendo
e acredito que a união e o fortalecimento da equipe se dão por causa
destes momentos de troca, portanto agradeço aos envolvidos neste trabalho produtivo desenvolvido pelo Cooperjovem.” Marcelene Campregher,
Diretora.
“Trabalhar na COOPA 2018 em parceria com a COOPER, foi muito gratificante e acrescentador para a minha carreira que está apenas iniciando. Ter essa parceria com os profissionais de outras áreas é valorizar o
trabalho de cada um e ver a quão grandiosa pode ser nossa realização
se trabalharmos juntos. A cooperação é um tema fundamental para se
trabalhar na sala de aula e nas quadras, pois cooperar significa, portanto,
criar um meio para alcançar um objetivo comum. Tenho certeza que levarei essa experiência na minha bagagem de aprendizados e desafios foi
muito bom poder ter feito parte desse projeto.” Fátima Filippi, Professora
de Educação Física.
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“Como mãe e vice-presidente da APP, visualizei as postagens no grupo da
APP e observei que foi um trabalho produtivo pela troca de experiências
entre as crianças. Sendo que a prática de esportes inclusivos e cooperativos é muito importante para o desenvolvimento social, psicomotor, afetivo
e cognitivo. Por essa razão projetos desta dimensão só vem a beneficiar
as crianças e os professores nas práxis educativas.” Depoimento de uma
mãe de aluno.
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COOPERATIVA PARCEIRA: COOPERA

E.E.B. LUÍS TRAMONTIN
FORQUILHINHA/SC

A

COOPA de Futebol Cooperativo teve como objetivo proporcionar
aos alunos um momento de integração e colaboração, por meio
de atividades focadas na inclusão de todos, para introduzir a cultura da
cooperação, também nos eventos esportivos da escola.
Para que houvesse maior integração e entendimento da proposta deste
evento, inicialmente houve o repasse para os professores em um dia de
formação pedagógica na escola, realizada em julho, quando participaram 35 professores. Na ocasião, ocorreu a prática dos jogos que seriam
realizados no dia da COOPA de Futebol Cooperativo e o planejamento
de todas as ações do evento, além da decoração da escola para recepção dos alunos no retorno das férias de julho. A decoração contou
com o banner do evento, bolas confeccionadas pelos alunos, painel de
contagem regressiva e cartazes.
Os alunos foram sensibilizados por seus professores com um momento
de aquecimento em que realizaram o ensaio da dança de abertura e a
coleta de sugestões e expectativas em relação ao evento.
No dia anterior, as equipes, já separadas anteriormente nas aulas de
Educação Física, se reuniram de acordo com suas cores. Foram seis
equipes nos turnos matutino, vespertino e quatro equipes no noturno,
com 250, 240 e 110 alunos respectivamente. Cada equipe possuía representantes de todas as turmas e um professor orientador para acompanhá-los no dia dos jogos.
Ainda no dia anterior, às 19h30min, foi realizada a abertura da COOPA
no ginásio de esportes da escola, com a participação de toda comunidade escolar, aproximadamente, 300 pessoas. O ginásio havia sido deco-
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rado com as cores das equipes, com luzes que iluminavam um caminho
até o centro do ginásio e o suporte para os símbolos da COOPA. Houve
a entrada das equipes com os símbolos criados pelas turmas que foram
colocados no suporte, formando um símbolo único; a apresentação da
dança de abertura (Pagode Russo); de uma dança urbana (Oficina do
Programa Cooperjovem); da música da COOPA de Futebol Cooperativo
(criada pelos alunos) e o jogo de abertura (futebol de lençol).
No dia 10/08 aconteceram os jogos da COOPA no ginásio de esportes
da escola, com a participação de todos os estudantes da unidade escolar, cada qual em seu turno de estudo e com seus respectivos professores
orientadores de equipe. Os alunos e professores vestiram camisetas de
acordo com a cor de sua equipe e com a faixa que já haviam recebido
no dia da separação das equipes. Também foram disponibilizadas tintas
para pintura dos rostos, de acordo com a criatividade de cada um.
Os jogos realizados foram: pebolim humano, cabeçobol e futpar. Todos
os professores e todas as equipes já haviam recebido as orientações e
as regras de cada modalidade, bem como a tabela dos jogos. Foram 40
alunos por equipe que participaram do pebolim humano, 25 do cabeçobol e 20 do futpar. Todos os alunos e professores participaram de uma
ou mais modalidades.
Houve resistência inicial à COOPA de Futebol Cooperativo por parte dos
alunos, principalmente do Ensino Médio, uma vez que a proposta era
nova e diferente do que a escola já realizava (jogos interclasses). Porém,
com sensibilização feita pelos professores, houve, gradativamente, uma
maior adesão dos alunos ao espírito cooperativo proposto pela COOPA.
Durante os jogos, foi observada a harmonia entre os alunos, o respeito
às normas estabelecidas, a ausência de rivalidade, a cooperação, a integração entre os membros da equipe e a diversão por parte de todos.
As atividades realizadas na COOPA de Futebol Cooperativo oportunizaram a escola vivenciar a cultura da cooperação. Esse momento contri-
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buiu para reforçar o espírito coletivo e a aceitação do outro, excluindo
qualquer possibilidade de violência e indisciplina durante a COOPA.
Observamos que a mudança é possível, porém é processual, necessitando da prática recorrente, pois vivemos numa cultura individualista e competitiva. Por meio das atividades cooperativas, o respeito, a integração e
a diversão são atitudes que surgem naturalmente. A semente foi plantada
e precisa ser regada permanentemente ao longo do tempo.
Em sua maioria, os alunos que participaram mostraram-se satisfeitos
com os jogos, afirmando que não ocorreu comparação das habilidades
esportivas, havendo a inclusão e a integração de todos alunos, professores, equipe gestora e com destaque para os alunos especiais.
Outro ponto destacado foi a premiação (caneta da COOPA de Futebol
Cooperativo), entregue a todos os alunos, independente da equipe e da
atuação de cada uma, como destaca também a professora Luize Milanez
Mattos, professora de Educação Física, neste depoimento:
“Diante do objetivo proposto, a COOPA de Futebol Cooperativo trouxe
diversos aprendizados, dentre eles o respeito e a cooperação. O maior
objetivo era fazer com que todos participassem sem distinção de habilidades, cada um à sua maneira, e isso de fato aconteceu. Houve muitos
depoimentos de elogios ao evento apontando a importância desse aprendizado para a vida e por ser algo diferente, destacando toda a preparação e organização do mesmo.”
Nossa manchete da COOPA de Futebol Cooperativo é:

“A COOPA do Luiz Tramontin foi
um sucesso! União, cooperação e
muita diversão foram os destaques
desse dia.”
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COOPERATIVA PARCEIRA: COOPERJA

E.E.B. ABEL ESTEVES DE AGUIAR
PRAIA GRANDE/SC

A

COOPA de Futebol Cooperativo da Escola Abel Esteves de Aguiar, foi
bastante trabalhada e motivada antes do dia de sua concretização
ocorrida no dia 31 de setembro, na cidade de Praia Grande/SC. Nosso
principal objetivo foi fazer dos jogos cooperativos, momentos de partilha
para unir os alunos e professores, fazendo com que cada participante buscasse a substituir a pressão da competitividade pelo prazer da cooperação.
Durante a COOPA os alunos nas aulas de Educação Física criaram vários jogos cooperativos envolvendo o futebol, ressaltando práticas de
cooperação e agregando elementos das brincadeiras populares. Posteriormente esses jogos recriados por eles foram apresentados aos colegas
de classe, destacando suas regras voltadas para a cooperação, onde
ninguém perdia ou ganhava sozinho e todos ganhavam juntos.
Um dos maiores desafios superados foi deixar de lado o espirito competitivo e procurar colaborar uns com os outros. Os alunos durante a realização dos jogos compreenderam a importância de cuidar dos menores
para que estes não se machucassem e, ao mesmo tempo, do respeito ao
limite de cada um. Outro desafio foi vencer a preocupação de somente
ganhar e buscar o prazer de se divertir tendo confiança pessoal e interpessoal, descobrindo que ganhar e perder já não é mais importante, mas
sim, a união e participação de todos.
Os jogos foram um sucesso! Segundo os alunos, foram legais, divertidos,
participativos, prevalecendo a cooperação, superando os desafios e as
dificuldades encontradas durante a realização dos jogos.
Na COOPA de Futebol Cooperativo, se envolveram 144 participantes, das
turmas do pré-escolar ao 9º ano, além dos professores e funcionários da
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escola, sendo em torno de 125 alunos, 12 professores, 04 integrantes da
equipe gestora e 03 serventes. O nome dos times formados no dia dos jogos
foram: Abel Anjos da Cooperação; União e Cooperação é agir em União;
Os Cooperativistas. Algumas famílias também participaram e se envolveram
ajudando e trabalhando para que a mesma pudesse acontecer.
Durante as atividades da COOPA pode-se perceber que de uma forma
ou de outra a comunidade escolar se preocupou em valorizar as ações
educativas para a paz e resgate dos valores cooperativistas. Por termos
poucos alunos e conhecermos basicamente todos os pais e responsáveis, esta unidade não apresenta evasão escolar, há pouca indisciplina e
bullying e não há casos de violência.
No entanto, percebemos que os jogos cooperativos contribuíram para
amenizar alguns problemas escolares tais como: competição, egoísmo,
desmotivação e “briguinhas.” Os participantes começaram a perceber
que a competição e a cooperação fazem parte do jogo, devendo prevalecer o despertar das competências pessoais e coletivas relacionadas a
valores como cooperação, empatia, solidariedade e humildade.
O legado da COOPA de Futebol Cooperativo foi a construção de um
pequeno livrinho com todos os jogos cooperativos elaborados pelas turmas durante as aulas de Educação Física.
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Segundo os educandos de nossa escola, “a COOPA ajudou e ainda está
ajudando os alunos a superarem o individualismo, deixando de lado as diferenças e motivando todos a serem colaboradores e participativos.” Além
disso, perceberam que “ninguém é melhor que o outro porque se não fosse
a ajuda de todos, eles não conseguiriam completar os desafios nos jogos.”
Para o gestor da escola “todas as ações da COOPA foram significativas
para o processo de ensino aprendizagem. O mesmo ressaltou que no
final todos ganharam e trocaram uma premiação, uma abelhinha, como
símbolo da partilha, da compreensão e da cooperação, valorizando o
trabalho de todos.”
O professor de Educação Física enfatizou: “a abelhinha foi confeccionada pelos alunos nas aulas de Artes e Educação Física, foi escolhida
por representar o trabalho em equipe, pois elas em sua colmeia sempre
estão unidas por um objetivo comum: produzir o alimento garantindo a
continuidade de sua espécie.”
Com a participação de todos jogamos a favor do cooperar, na expectativa
de que surjam novos valores, novas ideias, novos sujeitos comprometidos
com cada ser, respeitando seus limites e superando as contradições sociais...
sonhando um dia ver estampada em todos os lugares, a seguinte manchete:

“Nada é impossível quando todos participam juntos”
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COOPERATIVA PARCEIRA: COOPERJA

E.E.F. IMACULADA CONCEIÇÃO
JACINTO MACHADO/SC

A

COOPA de Futebol Cooperativo na Escola de Ensino Fundamental
Imaculada Conceição, situada na comunidade de Serra da Pedra,
zona rural do município de Jacinto Machado, parceira da Cooperja, teve
por proposta desenvolver a integração e a cooperação entre os estudantes e a comunidade escolar. A escola atende estudantes de outras 06
comunidades do entorno, como Morro da Pedra, Costão da Pedra, Tigre
Preto, Engenho Velho, Morro da Queimada e Rio Cará, pois é cooperando que a gente se entende.
Dentre as principais ações realizadas podemos citar a construção de
maquetes das comunidades, para que toda a coletividade escolar tenha
conhecimento das comunidades que a compõe. Utilizando materiais recicláveis, cooperando com o meio ambiente, envolvendo componentes
de vários times em todas as maquetes, realizamos entrevistas com pessoas de mais idade que residem nas comunidades, onde se buscou saber
o tempo de residência, quais eram os eventos culturais, sociais e esportivos praticados em outros tempos e nos dias de hoje e jogos cooperativos.
Superou-se o desafio do conhecimento. Muitos professores e mesmo os
estudantes não conheciam a história da comunidade onde residem. Com
as entrevistas e construção das maquetes estes puderam conhecer a história do início da comunidade: primeiros moradores, costumes, história
do nome e muito mais, colaborando para a cooperação entre estes nos
momentos de realização das ações.
A COOPA de Futebol Cooperativo aconteceu na Escola de Ensino Fundamental Imaculada Conceição, e os jogos foram realizados em dois
dias, com a participação dos estudantes dos dois turnos do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. Voleibol cooperativo, dança circular,
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dança da cadeira cooperativa e futpar fizeram parte das atividades desenvolvidas, além da escolha da mascote na COOPA, o “Zé Pedrinha”,
nome escolhido pelos estudantes para representar o homem de pedra.
A COOPA de Futebol Cooperativo aconteceu nos dias 20 e 21 de setembro de 2018, no ambiente da escola, com participação dos estudantes, alguns pais, professores, diretora, coordenadora do Programa
Cooperjovem da escola e da Cooperja e de seu vice-presidente. Todos
participaram e se envolveram de alguma forma na realização do evento.
A abertura ocorreu no dia 20 de setembro, no período da manhã, com
hino nacional, apresentação cultural, fala dos componentes da mesa de
honra, desfile das equipes, grito de garra, escolha do nome da mascote,
café cooperativo, apresentação da história da bola indestrutível, dança
circular e jogo de abertura. Seguimos no dia 21 com jogos no período
da manhã e da tarde e encerramento com premiação, jogo da memória,
confeccionado pelos estudantes que trocaram as peças para que cada
um ficasse com um pouco do colega e o colega levasse um pouco de si.
Participaram direta ou indiretamente da COOPA de Futebol Cooperativo: 95% dos estudantes, alguns pais, diretora da escola, coordenadora
pedagógica, merendeira, servente e todos os professores, totalizando em
torno de 100 pessoas, o que para uma escola pequena e uma comunidade da zona rural é um número expressivo, além da coordenadora do
Programa Cooperjovem e o vice-presidente da Cooperja.
A realização da COOPA de Futebol Cooperativo trouxe alguns benefícios
para comunidade escolar. Os estudantes puderam refletir, por meio da
realização dos jogos cooperativos, que jogando junto, todo mundo ganha. Pode-se perceber claramente durante a preparação que os estudantes estavam motivados, houve um aumento no entendimento entre eles,
houve interesse na história de cada comunidade retratada nas maquetes,
a comunidade escolar, fora do ambiente da escola, comentou sobre a
realização do evento.
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A COOPA de Futebol Cooperativo deixa um legado de participação e
de envolvimento de todos, foi resgatada a história das comunidades que
compõe a escola e isso ficará para a história de todos. Sobre os jogos
cooperativos surgiram vários pedidos de estudantes que querem que eles
se repitam no dia a dia da escola, como observou a coordenadora do
Cooperjovem, Cláudia Picolo: “Fazia tempo que a escola não presenciava os estudantes se divertindo tanto e que estes não participavam
com tanto envolvimento e motivação das atividades propostas tanto que
pediram bis. Os professores se envolveram e até futpar jogaram e isso
não é comum acontecer.”
Uma manchete que gostaríamos de ver estampada nos principais jornais
do mundo contando a nossa experiência é:
“COOPA de Futebol Cooperativo traz para a Escola
Imaculada Conceição envolvimento e protagonismo na
história da comunidade escolar.”
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COOPERATIVA PARCEIRA: COOPERVIL

E.E.B.M. PREFEITO PAULO FIORAVANTE PENSO
VIDEIRA/SC

O

esporte é um excelente recurso de aprendizagem cooperativa. O Programa Cooperjovem tem por objetivo, promover a interação entre comunidade escolar e estudantes, a fim de estabelecer uma cultura cooperativa
na sociedade e que esta cultura se perpetue por várias gerações. Pensando no
contexto atual da Copa do Mundo Fifa, foi elaborada a proposta da copa cooperativa na escola, esta que foi nominada COOPA de Futebol Cooperativo.
Primeiramente, a equipe pedagógica realizou três dias de capacitação,
de 11 a 13 de julho de 2018. Nestes dias os professores que participaram da primeira capacitação e os professores que participaram da
capacitação de jogos cooperativos apresentaram aos demais membros
da equipe, a proposta dos jogos cooperativos e co-criaram a COOPA
de Futebol Cooperativo.
Tudo começou através do que se chamou “o sonho da COOPA”, sonho que
se tornou meta, com o resultado de fazer os protagonistas, todos vencedores.
O objetivo da COOPA de Futebol Cooperativo é promover, através do
esporte, neste caso o futebol, a cultura da cooperação e participação
mútua de todos os envolvidos, proporcionando momentos de interação
e lazer envolvendo o corpo docente e discente da Escola Paulo Penso.
Dentre as ações realizadas aconteceram as capacitações da equipe pedagógica preparando-a para a realização da cerimônia de abertura,
dos jogos de futebol cooperativo, da entrega de medalhas para todos e
divulgação do evento.
A cerimônia de abertura aconteceu no dia 11 de setembro e os jogos nos
dois dias seguintes. As equipes foram divididas em cores utilizando-se
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as cores do arco-íris e, cada cor, representou um valor humano. Entre esses
valores estão o amor, o respeito à interação, a motivação e outros.
Foi entoado o hino nacional em respeito à pátria e apresentada a mesa de
honra que foi composta por diretores da escola, membros da secretaria da
educação, presidente da APP da escola, coordenadora da Coopervil e coordenadora do Programa Cooperjovem na escola.
Símbolos como a bola e a medalha foram apresentadas pelos alunos Velácio
do 9º ano e Gabriela do 6º ano, ambos com necessidades especiais físico-motoras e que fazem parte da cultura de inclusão social abraçada pela
escola.
Uma breve demonstração de uma das atividades com a participação dos pais
foi o futpar. Nesta modalidade, pai e filho vestiram uma única camiseta, que
praticamente grudados, precisaram cooperar para correr juntos e fazer a pontuação. Pensar no outro foi o principal desafio desta atividade.
Os alunos do 9º ano apresentaram a dança circular Pagode Russo. As danças circulares forneceram energias positivas e trouxeram alegria, interação e
movimentação para os participantes e espectadores.
No segundo dia, os alunos jogaram o futebol de 4 traves. Nesta modalidade,
quatro equipes jogaram por um determinado tempo. Ao marcarem o gol,
integrantes trocaram de equipe para, assim, transformar uma disputa competitiva entre as equipes, em um desafio cooperativo que integrou todas as
equipes, como uma só.
No último dia, os alunos jogaram o futebol de lençol e o futpar. Nas duas
atividades, houve a integração entre os estudantes, com os maiores ajudando
os menores. Um aluno percebia a limitação do outro e o ajudava.
Todas as atividades aconteceram nas dependências da escola, que está localizada no município de Videira/SC. Os professores Vanderlei, Juliana Maria
e Fabiana, foram os responsáveis pela cobertura esportiva, fazendo todos os
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registros e publicando em redes sociais. A professora Josiane Jago representou a mascote da COOPA de Futebol Cooperativo, o camaleão, simbolizando algo que pode ser multicolorido como as cores do arco-íris, representando, também, a consciência de pluralidade cultural e diversidade.
Nossa escola conta com 630 alunos regularmente matriculados e uma equipe
de 46 funcionários. Todos esses participaram ativamente da COOPA de Futebol
Cooperativo. Além destes, estima-se que na noite do dia 11/09, 80% dos pais
destes alunos vieram prestigiar a cerimônia de abertura do evento, totalizando
uma participação aproximada de 1.146 pessoas.
A realização da COOPA foi bastante importante, pois promoveu a interação
e integração, primeiramente, entre a equipe pedagógica da escola. Professores, serventes, gestores, administradores, todos se uniram em uma causa
importante para a sociedade, estimular a cooperação entre as crianças e
jovens, oportunizando o protagonismo juvenil, marca registrada do Programa
Cooperjovem. Todos, não ficaram apenas preocupados com suas próprias
atribuições, mas ajudaram uns aos outros para que o evento superasse as
expectativas.
Para a comunidade escolar, também, foi significativo, pois os pais gostam de
acompanhar aquilo que seus filhos fazem quando estão na escola. Esse tipo
de atividade contribuiu sumariamente para redução de problemas na escola,
como a evasão escolar, pois a participação foi acima do esperado e os alunos se fizeram presentes durante todo evento.
O esporte é disciplinador, pois existem regras em cada um para poder ter
sucesso e os alunos trazem essa noção de disciplina para dentro da sala de
aula. Cooperando e conhecendo as limitações alheias, os estudantes se ajudam, cooperam e isso acaba com a cultura individualista e estimula a cultura
cooperativa acabando com problemas relacionados ao bullying, violência,
desmotivação, preconceitos, competição, entre outros, pois, como mencionado anteriormente, os princípios da cooperação estão presentes em todas
as atividades da escola, refletindo positivamente nas posturas adotadas pelos
nossos estudantes na sociedade.
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O legado COOPA de Futebol Cooperativo foi perceber que muitas coisas
mudaram na escola após a realização deste projeto. Primeiro, que as crianças estão mais felizes, pois neste evento não houve perdedores; estão se
comunicando melhor e se ajudando mutuamente; e participam com mais
disciplina, tanto nas aulas em sala de aula, bem como, nas aulas de Educação Física. Além disso, valores humanos como respeito, solidariedade, motivação, amor, cooperação, entre outros, foram resgatados durante o evento
e continuam sendo praticados pelos estudantes e professores no dia a dia
da escola.
Com a cultura da cooperação, estimulada e promovida através de ações
do Programa Cooperjovem, COOPA de Futebol Cooperativo e Programa
JEEP, as expectativas foram superadas, contando com o empenho dos alunos e professores, inspirados pela cultura da cooperação.
Para os profissionais da escola o evento gerou uma relação de interação cooperativa entre todos que se fizeram presentes durante as partidas de futebol
cooperativo. Para pais e alunos, a COOPA foi interessante, pois garantiu a participação mútua de toda a comunidade escolar, promoveu a interação entre
pais, filhos, comunidade e profissionais da escola, como atestam os seguintes:
“O espírito cooperativista está em cada um de nós e precisamos despertar esse espírito de cooperação, pois o desenvolvimento das pessoas está
na educação, e queremos uma sociedade com mais cooperação e menos
competição. A COOPA de Futebol Cooperativo veio para práticas de cooperação, e o sistema cooperativista busca disseminar a cultura da cooperação, para uma educação que trabalha o SER e não só o TER. Precisamos
olhar para o colega, irmão ou amigo com olhar de igualdade, pois doar-se
para a cooperação torna as pessoas muito melhores, mais felizes e mais
realizadas. A COOPA leva aos alunos de modo alegre e divertido o espírito
de cooperação, e a união entre os envolvidos, e mostra que para se divertir
todos podem ser campeões.” Luiz Vicente Suzin, Presidente da Coopervil.
“As expectativas foram superadas, os alunos e professores se mostraram
muito empenhados e a cultura da cooperação e os princípios do Programa
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Cooperjovem, foram sim, estimulados e praticados durante a COOPA de
Futebol Cooperativo.” Suzana Araldi, coordenadora do Cooperjovem.
Professores, equipe diretiva, administrativa e de serviços gerais são unânimes
em afirmar que o evento foi de grande valia para a escola, pois os jovens só
têm a ganhar participando de ações como a COOPA de Futebol Cooperativo,
como também foi observado por mais estes depoimentos:
“Recebemos uma capacitação de jogos cooperativos em Chapecó e adaptamos o futebol à realidade cooperativa no esporte. Então promovemos essas
atividades dinâmicas e divertidas e foi bastante gratificante coordená-las.”
Eduardo Francio, professor.
“Foi muito legal participar desta atividade junto de meus filhos. No nosso
convívio familiar eles brincam bastante entre eles, mas vir na escola e participar com ele e com os outros pais é diferente e eu gostei bastante.” Antônio
Carlos Santana, pai de alunos.
“É importante participar desses jogos, pois percebemos que não depende
só de nós ganharmos, mas se a gente ajudar o outro, os resultados são melhores, pois a união nestes tipos de modalidade traz os melhores resultados.”
João Vitor Girardi Penso, aluno.
Algumas manchetes que gostaríamos de ver estampadas nos principais jornais
do mundo, destacando toda nossa experiência com a COOPA, são:

“Se a gente ajudar o outro, os resultados
serão melhores.”
“Participação de pais e filhos na COOPA é
destaque na escola e em casa.”
“Uma educação que trabalha o SER e não só o TER,
olhando para o colega, irmão ou amigo com olhar de
igualdade, pois doar-se para a cooperação torna as
pessoas muito melhores.”
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COOPERATIVA PARCEIRA: COPERDIA

E.E.F. PROF.ª NEUSA BERNARDINA LEMOS MARQUES
ITÁ/SC

A

Escola de Ensino Fundamental Professora Neusa Bernardina Lemos
Marques está localizada em Linha União, interior de Itá/SC. A escola atende aos alunos das comunidades de Adolfo Konder, Linha União,
Rio Branco, Rio Engano entre outras comunidades. A Escola Neusa Marques tem espaço compartilhado com a rede municipal, sendo 95 alunos
pela rede estadual e 25 alunos pela rede municipal.
Antes do Programa Cooperjovem, gestora e professores percebendo a
existência de muitos conflitos na comunidade escolar, com ênfase nos
relacionamentos, buscavam várias práticas para amenizar ou até mesmo
acabar com esse problema. Após implantação do Programa Cooperjovem na escola, muita coisa mudou, desde a participação da comunidade na escola, como a relação entre os alunos. As relações mudaram,
mas ainda estava muito visível o senso de individualismo e competição
entre os alunos, principalmente em relação aos jogos. Então, uma outra
mudança começou com a adoção dos jogos cooperativos como forma
de mudar a estrutura de um jogo competitivo, que traz individualidade,
competição e agonia, em um jogo cooperativo, que traz diversão, parceria e cooperação.
Após formação realizada pelo professor Fábio Wathier, disponibilizada
pela Copérdia em parceria com o SESCOOP/SC e o Projeto Cooperação, referente aos Jogos Coolímpicos e a COOPA de Futebol Cooperativo, o professor realizou os repasses dos jogos cooperativos e das
danças circulares para os professores da escola. Todos os professores
acolheram com muito entusiasmo a ideia da realização da COOPA de
Futebol Cooperativo.
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O grande objetivo dessa proposta foi mudar a estrutura dos jogos competitivos, tornando-os cooperativos e desta forma mudando o olhar do
aluno em relação aos jogos e despertando a cooperação entre todos,
como forma de superação. Em grupo decidimos a data da abertura e
realização dos jogos cooperativos que ficou para o dia 26/06 de 2018.
Para a elaboração dos times os professores sugeriram misturar as turmas
de 4º ao 9º ano, para desta forma haver uma melhor relação com todos
os alunos.
No dia da abertura, passando por um grande tapete vermelho, entraram os capitães de cada time vestindo a camisa da seleção do Brasil e
segurando uma bola em baixo do braço, em seguida cada integrante
foi chamado para a formação do time. Após a entrada cada time apresentaram-se as caricaturas realizadas pela turma do 9º ano, coordenada
pela professora de artes Janildes, em seguida cada time deu seu grito de
garra. Dando sequência os alunos assistiram a um vídeo de 5 minutos
sobre os países que participaram da Copa do Mundo da FIFA 2018.
A professora Érica, de Português e a professora Patrini, de Geografia,
coordenaram uma coreografia com a turma do 7º ano, com a música
de abertura da Copa do Mundo.
Para dar como oficializada a abertura da COOPA toda comunidade escolar dançou o “Pagode Russo”, coordenado pelo professor de Educação Física Marlon.
Os alunos preparam seus times e começaram a jogar o futpar, coordenados também pelo professor, professor de educação física. Inicialmente
os alunos viram que o jogo futpar é diferente que o futebol tradicional,
pois nesse jogo o importante é a dupla estar em sincronia, pois de outra
forma não conseguiriam jogar ou até mesmo correr. O professor de educação física realizou uma pequena modificação na estrutura do jogo, a
dupla que fazia o gol mudava de equipe e desta forma o objetivo não
era vencer, mas, aprender a jogar em dupla, perceber que faz parte de
um só grande time e se divertir.
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No dia 13 de agosto realizamos uma gincana cooperativa em nossa
unidade escolar referente ao dia do estudante. No mesmo momento realizamos o encerramento da COOPA de Futebol Cooperativo com uma
premiação para cada aluno que participou do evento.
A COOPA reuniu um número de 120 alunos contabilizados nos períodos matutino e vespertino, 20 professores com a rede estadual e
municipal além da participação da gestora Andréia Hoch e da coordenadora do Programa Cooperjovem, Graciele Valerius, e 15 familiares, totalizando 157 participantes.
Após a realização da COOPA percebemos que os alunos gostaram desse momento de cooperação. Isso de uma forma ou outra traz um melhor relacionamento entre os alunos, pois em alguns momentos houve
uma interação maior entre colegas que às vezes, mesmo estudando na
mesma escola, não se relacionavam. Desta forma, foram fortalecidos e
criados novos laços de amizade.
Acreditamos que nossa manchete para os jornais do mundo seria:

“COOPA de Futebol Cooperativo
Neusa Marques onde há trabalho
há riqueza, e onde há cooperação
o sucesso é de todos.”
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COOPERATIVA PARCEIRA: COPERDIA

E.E.B. PROF. MANSUETO BOFF
CONCÓRDIA/SC

O

principal objetivo da COOPA de Futebol Cooperativo em nossa escola foi o de trabalhar em equipe, aprendendo a fazer parte de um
todo. Também, mostrar humildade, tolerância, inteligência emocional e
companheirismo. No desenvolvimento das atividades, muitos foram os
desafios superados: trabalhar a motivação e se comprometer uns com os
outros, onde todos são responsáveis pelas falhas e pelos sucessos.
No mês de junho, no encontro de estudos da equipe do Programa Cooperjovem, decidimos realizar os jogos no retorno do recesso escolar. Durante o estudo, estabelecemos o cronograma das atividades a serem
desenvolvidas com todas as turmas. Decidimos agrupar as turmas com
idades próximas, para a realização dos jogos. Foram utilizados dois períodos de aula, com duas ou três turmas, dependendo do número de
alunos.
Os jogos aconteceram no período de 27 a 31 de agosto. As atividades
da COOPA de Futebol Cooperativo foram: pebolim humano, cabeçobol e futpar. Foi um trabalho muito interessante, teve o envolvimento
dos professores e alunos, no qual todos puderam acompanhar a mostra
final, compartilhando seus conhecimentos, demonstrando organização,
criatividade e cooperação.
Atividades desenvolvidas na COOPA: Sorteio das turmas e países; pesquisa sobre países (cultura e características); confeccionar bandeiras
cooperativas; nas aulas de Arte e do professor regente de cada turma,
foi realizado um projeto de bandeira cooperativa; lançamento do jogo
da memória; criação de uma mascote a partir de valores cooperativos
apresentados pelos alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.
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Desse modo, conquistamos muitos objetivos: motivação, participação,
organização, pois vencedor não é aquele que sempre vence, mas sim
aquele que nunca para de persistir e aprender. Mais uma vez foi observado que tudo o que fazemos em equipe e com a participação de todos
é mais saboroso, a conquista é de todos. Precisamos trabalhar juntos,
pois ninguém é nada sozinho. Para quem sonha, desistir nunca é uma
opção. A troca dos jogos da memória foi doar-se aos outros. Puderam
trocar seus jogos, entregando o seu fazer e puderam receber do outro
uma troca de conhecimentos e de aprendizagens.
Para o encerramento da COOPA de Futebol Cooperativo, na qual tivemos a hashtag #todomundoganhajunto, foram apresentadas as bandeiras originais dos países escolhidos por turma, falando um pouco sobre
sua cultura e curiosidades, o significado dos símbolos, cores da bandeira, a história da sua criação. A partir do tecido recebido e das informações pesquisadas, os alunos do 6º ano Ensino Fundamental a 3ª série do
Ensino Médio criaram uma bandeira com representatividade de valores
cooperativos. Cada turma apresentou também, seu grito de garra:
“É fé! É força! É determinação! Somos todos unidos na cooperação!”
“A gente chegou e todo mundo cooperou! Há paz e harmonia!
Todo mundo se auxilia! O respeito e a qualidade de vida são
responsabilidade de toda a torcida!”
“Haha, huhu! Cooperação é o que interessa o resto não tem pressa!”
“Hu! Ha! Ha! A Centopeia Lequebeque tem muitos valores
pra compartilhar – carinho, amor, união, cooperação,
respeito, perdão, amizade, bondade, atitude, humildade,
generosidade, cuidar, gentileza, família.”
“Esses valores moram em nossos corações, pois queremos um mundo
com mais cooperação!”
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O evento de encerramento aconteceu no ginásio de esportes da escola,
no dia 27 de agosto de 2018. Participaram professores, equipe gestora
e pedagógica, familiares e alunos do 1º ano do Ensino Fundamental a
3ª série do Ensino Médio, em dois momentos: antes e depois do recreio,
totalizando 570 participantes, entre estudantes e profissionais da escola,
deixando os seguintes recados como legado da COOPA: “Os jogos foram muito legais! Ninguém foi vencedor, todos ganharam juntos!”; “Adoramos os jogos, pois como amigos, não precisamos competir, jogamos
juntos em cooperação”; “Aprendemos a trabalhar em grupo e a cooperar
uns com os outros.”
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COOPERATIVA PARCEIRA: COPERDIA

NÚCLEO PEDAGÓGICO RURAL DE JOAÇABA (NUPERAJO)
JOAÇABA/SC

A

CONTECEU nos dias 28 a 31/08 de 2018 a COOPA de Futebol
Cooperativo na escola Nuperajo (Núcleo Pedagógico Rural de Joaçaba) localizada na cidade de Joaçaba/SC, com o objetivo de inspirar
alunos, pais e professores para promover a cidadania, cultura de paz e
o bem comum por meio do esporte, aplicando ainda mais a cultura da
cooperação na comunidade escolar.
A realização da COOPA de Futebol Cooperativo só foi possível a partir
da participação das professoras Deise Both e Gislaine Del Ré na oficina
de co-criação oferecida pelo SESCOOP/SC e posterior sensibilização
que elas realizaram com os demais professores e funcionários da escola
para dar o ponta pé inicial no planejamento coletivo do evento.
Participaram do time de realização: Coordenação do evento: Prof.ª Deise
Both, Gislaine Del Ré, Eliete Abatti e Jandira Costenaro. Coordenadores
dos times: Time União: professora Andreia Leite. Time Garra: professoras
Josiane Carpeggiane e Carla Melotti. Time Amor: professoras Cleuza
Pastori e Marinara Pereira. Time Paz: professoras Valdirene Fernandes
e Alessandra Colusso. Time Cooperação: professoras Juliana Chiesa e
Patricia Klein. Time Persistência: professoras Jocelaine Canale e Sandra
Alves. Equipe de Apoio: Valério Sartori, Ivete Sartori, Belenice, Aliane,
Nilce, Eloisa Cavalheiro, Andressa Rosaneli, Gabriela Bertusso, Rosani
Antunes.
A COOPA de Futebol Cooperativo iniciou com a formação dos times por
meio de uma dinâmica realizada ao som da música “Xote dos milagres”,
incluindo, em cada time, alunos de todas as turmas. Cada time criou um
gesto e nome que o representava (“grito de garra”). Com os times formados iniciou a concentração, momento para a preparação do evento onde
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foram confeccionados jogos da memória com os temas futebol e cooperação. Esses jogos serviram como ingresso para participar da COOPA de
Futebol Cooperativo. Em seguida, os alunos ensaiaram danças circulares
para a abertura e encerramento do evento e também fizeram um pacto,
através da dança circular U-Goni para firmar o compromisso de participar de todas as atividades com muita alegria e cooperação!
Durante a concentração os times também receberam alguns desafios
que deveriam ser realizados durante os jogos, como: decorar a escola,
criar a premiação do evento, transformar um espaço da escola e fazer a
reportagem do evento. Com tudo organizado foi realizada a abertura no
ginásio da escola com a participação de todos os alunos e equipe escolar, teve desfile com a entrada dos times, apresentação da bandeira, “grito de garra”, entrega dos ingressos no círculo sagrado, danças circulares
Pagode Russo e U-Goni, foram momentos de muita emoção e alegria!
E soou o apito, dando início a dois dias de muitos jogos cooperativos,
os times participaram do futpar, futsplat, pebolim humano e cabeçobol,
sem o peso da competição. Esses jogos proporcionaram muitas risadas
e descontração, além da oportunidade de jogar uns com os outros, teve
como principal objetivo a diversão!
Os times que não estavam em campo aproveitavam para colocar em
prática os outros desafios que foram propostos e também participar de
atividades que foram oferecidas paralelamente na II Semana da CooperAção, como oficinas de culinária, pintura, teatro, slack line e trilha ecológica que temos dentro do espaço escolar, já que a escola está inserida
dentro de um parque de preservação ambiental.
Para fechar com “chave de ouro”, o encerramento contou novamente
com a presença de todos os alunos e equipe no ginásio da escola, todos
participaram da dança circular “Will you be there” e puderam trocar entre si os pares do jogo da memória que confeccionaram como ingresso
para os jogos. O time responsável pela premiação fez a entrega, para
cada participante, de um lápis com mensagens diversas, tais como: “A
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nossa amizade pede bis!” e “A nossa união pede bis!” e todos receberam
uma bola para manter vivo o espírito da COOPA de futebol depois que
todos retornassem as suas casas!
Logo após o encerramento todos os times realizaram uma avaliação dos
dias que participaram da COOPA de Futebol Cooperativo, através da
atividade “Bola cheia e bola murcha”, onde todos tiveram a oportunidade de colocar o que mais lhe agradou e que deixou a desejar durante
o evento, uma reflexão sobre as atividades realizadas. Também criaram
versões do jogo da memória cooperativo com o jogo que formaram trocando os pares de cartões no encerramento da COOPA.
Há alguns anos nossa escola trilha o caminho da educação democrática, pela via do cooperativismo e da aprendizagem cooperativa. Fazemos
um trabalho diário para resgatar comportamentos e atitudes menos competitivas, experimentando incorporar no dia a dia, novos meios de agir,
de maneira mais solidária e cooperativa.
Nossa escola realizou em 2014 a I COOPA de Futebol Cooperativo e
desde então coloca em prática seus princípios em todas as atividades
realizadas na escola. Foi através da metodologia da COOPA e dos Jogos Coolímpicos que surgiu a ideia da Semana da CooperAção que
desde 2017 faz parte do calendário de nossa escola e é realizada todos
os anos.
Pudemos observar que a realização da II COOPA de Futebol Cooperativo foi mais fácil e natural, pois os valores cooperativos já fazem parte
do dia a dia de nossa escola e a proposta dos jogos vem ao encontro do
projeto de cooperação que a escola desenvolve.
Nos jogos é apresentada a toda a comunidade escolar uma forma diferente de jogar, levando-nos a refletir sobre a importância da relação com
o outro e perceber dessa forma que todos têm a oportunidade de participar e se divertir. Todas as atividades realizadas, desde o planejamento
coletivo até pôr em prática tudo o que foi colocado no papel, permite
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uma reflexão sobre a importância de trabalhar juntos por um objetivo,
visando o bem-estar de todos e não de uma pequena minoria.
Participaram do evento 269 alunos da educação infantil até o ensino
fundamental I e II, 25 professores e 9 funcionários, as famílias também
foram convidadas a participar, cerca de 10 pais vieram prestigiar as atividades do evento. Desta participação, surgiram muitos depoimentos:
“Bom, gostei muito, pois me diverti um monte com pessoas que não tinha
tanta convivência, foi uma experiência ótima para mais conhecimento. O
que me marcou muito foram as músicas e a parte de fotografar tudo, pois
minha equipe tinha o desafio de fazer a reportagem sobre os jogos e de
todas as atividades das outras equipes.” Leila Corso, aluna do 9°ano.
“Na última semana do mês de agosto foi realizada com sucesso a COOPA de Futebol Cooperativo e a semana da cooperação sendo que as duas
já estão na segunda edição. É muito prazeroso trabalharmos em parceria
com professores e alunos mostrando que a unidade e comprometimento
fazem a diferença. A alegria foi sentida em todos os alunos, professores
e funcionários e a colaboração superou as expectativas.” Jandira Costenaro, diretora.
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“A programação foi muito interessante e diversificada, englobou todas as
turmas e o mais bacana é que tudo trabalha com foco na cooperação,
as atividades são voltadas para o trabalho em grupo, que é o principal
objetivo do Programa Cooperjovem, trabalhar os princípios e os valores
do cooperativismo e principalmente respeitar as diferenças e trabalhar
junto em prol de um único objetivo!” Graciele Valerius, coordenadora
do Cooperjovem.
As manchetes que nossa escola sonha ver publicadas são:

“A COOPA foi um grande sucesso,
toda a escola participou e o resultado foi
muita diversão!”
“A escola NUPERAJO está de bola
cheia com a realização da COOPA de
Futebol Cooperativo!”
“Todo mundo saiu ganhando na COOPA de
Futebol Cooperativo do NUPERAJO!”
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COOPERATIVA PARCEIRA: CRAVIL

E.E.B. LETICIA POSSAMAI
POUSO REDONDO/SC
“Nenhum de nós é tão bom e tão inteligente, quanto todos nós juntos” 1,

F

OI através desse lema que buscamos uma escola mais cooperativa. Os jogos cooperativos, já existentes na E.E.B. Letícia Possamai
em parceria com a Cravil e SESCOOP/SC tem como principal objetivo
despertar na comunidade escolar uma visão de mundo diferente e demonstrar, através de pequenos atos e gestos, que a solidariedade e o
respeito são sempre o melhor caminho para uma sociedade mais justa e
um mundo mais sustentável.
Desde o primeiro momento, com a mobilização dos professores para a
COOPA de Futebol Cooperativo, ficou clara a necessidade da cooperação entre todos os envolvidos, sendo isso um dos desafios necessários
e superados. Em um segundo momento, as equipes foram formadas de
acordo com os trinta e dois países participantes da Copa do Mundo
Fifa. Os alunos tiveram a oportunidade de vivenciar em suas equipes, o
que de fato é cooperação. Foi também através da realização de jogos
como o cabeçobol, o futpar, as danças circulares e o pebolim humano,
que se buscou a cooperação entre as equipes. Devido à cultura na qual
estamos inseridos, notamos que ainda existe um grande sentimento de
competição entre as pessoas. Justamente por esse motivo, enfatizamos
a necessidade de estar sempre resgatando valores como o respeito, a
solidariedade e a honestidade, para que assim possamos, aos poucos,
ter uma sociedade mais colaborativa.

1. Marylin Ferguson – A Conspiração
Aquariana. Ed. Nova Era. São Paulo, 2003.

A COOPA de Futebol Cooperativo foi realizada nas dependências da escola, entre os dias 30 de maio e 13 de julho de 2018, tendo como orientadores o prof. Douglas Fernando Da Silva e a profa. Cristiane Figueiredo.
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Os principais protagonistas foram os 372 alunos, juntamente com seus
42 professores, 05 integrantes da equipe gestora e funcionários e 60
familiares, totalizando 479 participantes.
Durante esse período, consideramos os resultados positivos. Ao término
de muitas partidas, percebemos que os alunos não sabiam qual equipe
era a vencedora ou a perdedora e explicamos que era exatamente este
o intuito dos jogos cooperativos, deixar a disputa de lado e partir para o
campo da cooperação. Percebeu-se um maior entrosamento entre alunos de diferentes faixas etárias, o que foi de grande valia para o estreitamento de relações entre os educandos.
A partir das atividades cooperativas realizadas, verificou-se uma maior
harmonia e diálogo entre os alunos, no dia a dia escolar, até mesmo
alguns que não tinham o hábito de dialogar com professores e colegas,
passaram a ter. Também se notou um maior espírito de ajuda mútua,
senso de coletividade e cidadania na escola. Como podemos perceber
nestes relatos:
“Neste ano de 2.018, junto com a COOPA vieram ainda mais melhorias
e entendimentos para os alunos, sobre o que é realmente a cooperação.
(...) Foi muito gratificante o resultado, no qual os alunos maiores acolheram os menores, estendendo as mãos e dando oportunidades para eles
adquirirem o conhecimento. Houve uma surpresa imensa com o piquenique cooperativo, no qual me senti realizada, em ver tantas crianças e
adolescentes consumirem alimentos que, por falta de condições, nunca
tiveram em sua mesa.” Tainara Woelcker Ezidio, professora.
“Muito legal! Aprendemos muitas coisas, entre elas a cooperação e o
poder da amizade.” Vinicyus Copelli, aluno, 10 anos, aluna 5º ano.
“Participar da COOPA foi muito legal. Gostei de todas as atividades, mas
achei mais interessante os jogos e as construções das medalhas. Acho
que os alunos maiores ainda precisam dar mais atenção aos alunos pequenos e deixar que eles ajudem, porque isso não aconteceu na minha

116

#TODOMUNDOGANHAJUNTO

equipe.” Bruna Goulart, aluna, 11 anos, aluna 5º ano.
“Eu achei bem legal as atividades da COOPA. Gostei porque teve a mistura de alunos nos grupos. Teve bastante cooperação.” Caio Gonçalves,
aluno, 10 anos, aluno 4º ano.
“Foi legal, eu gostei porque brinquei bastante e aprendi a ajudar os amigos.” Giovana Venturi, aluna, 7 anos, aluna 2º ano.
Concluindo a experiência da COOPA em nossa escola, chegamos à
seguinte manchete:

“A arte do compartilhar é melhor,
pois, juntos somos mais fortes,
cooperar é mais divertido e
nenhum de nós é tão bom quanto
todos nós juntos.”
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COOPERATIVA PARCEIRA: CRAVIL

E.E.B. CECÍLIA AX
PRESIDENTE GETÚLIO/SC

A

O voltarmos do encontro com o Fábio Brotto, pairava no ar um
clima de expectativa acerca “do que vem por aí? Como será essa
tal COOPA de Futebol Cooperativo? E como vamos fazer? Colocar tudo
em prática?.” A primeira coisa a fazer foi conversar com os diretores e
sensibiliza-los para a ideia. Feito! Aprovado!
Em seguida pensamos na equipe, ou seja, nos professores. A primeira sensibilização de professores aconteceu no dia 29 de maio, onde,
aproveitando a reunião semanal dos professores do EMI com a equipe
gestora, apresentamos a proposta da COOPA de Futebol Cooperativo a
ser realizada no dia 22 de junho. Ao final do encontro, ainda sobrou um
tempinho para os professores participantes da sensibilização ensaiarem
o Pagode Russo e experimentarem os jogos elencados para a COOPA
de Futebol Cooperativo na Cecília Ax.
Para essa sensibilização usamos os seguintes passos: passamos o vídeo
institucional da COOPA de Futebol Cooperativo. Em seguida, apresentamos a dança circular Pagode Russo, a qual propomos que o grupo
experimentasse, porém, estavam um pouco tímidos e, por isso, deixamos
para próxima vez. Apresentamos o projeto da COOPA que havíamos
desenhado na Oficina de Co-criação, em Brusque e por fim, combinamos um segundo dia de sensibilização com os demais professores, pois
para este primeiro grupo, “fechou” com a ideia da COOPA, abraçaram
a causa e com boa disposição.
Assim, no dia 13 de junho, apresentamos a proposta da COOPA de Futebol Cooperativo, utilizando um roteiro similar ao da primeira reunião.
Nesse encontro, muita coisa boa aconteceu, afinal, começamos a alinhar
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o projeto e a ter as primeiras noções de como ficaria. Preparamos um ambiente bem
especial, onde a Professora Morgana, com seus alunos do 3º ano haviam enfeitado
a sala com adereços da COOPA de Futebol Cooperativo.
Começamos apresentando a proposta e definimos então que a COOPA de Futebol Cooperativo aconteceria no dia 25/06 junto com a festa junina interna, pois,
no dia 22 haveria o jogo da seleção brasileira e poderíamos ter pouca presença
de alunos. Assim, começaram os preparativos para o dia 25: enfeitar a escola;
preparar os materiais dos jogos; elaborar os convites; convidar a todos; publicar
no facebook; confeccionar os amuletos.
Quanto à premiação, a mesma ficou marcada para o dia 14/07, durante a realização da JULIAX – festa julina externa, com participação de toda a comunidade.
O prêmio foi um amuleto, confeccionado por cada equipe, usando, de um modo
geral, materiais alternativos. Para tal, ficou definida uma aula a mais de ensaio,
que deveria ser utilizada para este fim e a premiação seria a troca dos amuletos
entre os alunos.
Para a abertura da COOPA de Futebol Cooperativo ficou combinado que seria
apresentada a dança circular Pagode Russo pelos professores. A mesma foi apresentada no dia da premiação também com participação da comunidade e fez
parte do encerramento da COOPA de Futebol Cooperativo.
E o grande dia chegou! 25/06/2018! A escola estava toda prontinha! Uma grande
emoção! Todos convidados, inclusive a Cravil, nossa cooperativa parceira, que nos escolheu para gravar uma matéria institucional sobre a COOPA de Futebol Cooperativo.
Iniciamos o dia com a distribuição das equipes, cada um nos seus turnos. Fomos
para a quadra, onde houve a apresentação da dança circular Pagode Russo, a qual
os alunos amaram e aplaudiram muito. Em seguida, foram apresentados os “gritos
de garra.”
Logo depois vieram os jogos da COOPA: futpar, cabeçobol, futsplat, pebolim
humano e futpano, onde pudemos presenciar momentos de cooperação entre os
alunos, de ajuda mutua, de troca, de companheirismo e respeito, mas também de
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competição, afinal, não se quebram paradigmas, assim, tão fácil ou rapidamente.
O que se fez foi plantar uma pequena semente, esperando que a mesma produza
bons resultados.
Ao final de cada turno foi uma enorme satisfação ver os rostos dos alunos satisfeitos
com esse novo aprendizado. Fizemos o lanche compartilhado em uma grande mesa
onde todos se serviram e desfrutaram da tamanha fartura. Neste dia, também, puderam optar por usar traje caipira ou verde e amarelo.
A reportagem do evento foi feita através da construção de uma linha do tempo e
através do uso das mídias da escola, que foram explorados, construídos e divulgados pelos professores e alunos das disciplinas de Informática, LPL e POR.
A avaliação da COOPA de Futebol Cooperativo aconteceu por feedbacks através
de vídeos curtos produzidos aleatoriamente com depoimentos colhidos de alunos,
pais e professores, como este da jornalista Aline Kummrow: “O Programa Cooperjovem desenvolvido pela Cravil e SESCOOP/SC na região do Alto Vale é um programa
que fortalece os vínculos entre alunos, escola, família e comunidade. Pude acompanhar vários projetos e ações dentro das escolas que mostram que a cooperação e a
educação, juntas, podem mudar muitas atitudes e comportamentos. Pequenas ações
são parte da mudança que precisamos estimular, de uma escola mais cooperativa,
de alunos mais solidários, de pais mais comprometidos e de uma comunidade mais
interessada.”
No dia 10/07, aconteceu nos corredores da escola, a exposição dos trabalhos de pesquisa transdisciplinar mostrando a cultura dos diferentes países participantes da Copa
do Mundo da Fifa. Os trabalhos foram muito elaborados, uma verdadeira celebração
da dedicação de todas as equipes para apresentar o seu melhor.
E para fechar com “chave de ouro”, o grande encerramento no dia 14/07, na JULIAX, Festa Julina Externa, aconteceu com a participação de toda a comunidade,
onde os professores envolveram a todos na dança circular Pagode Russo. Já da
parte dos alunos, houve a troca dos amuletos que cada equipe confeccionou. Todos
entregaram e receberam amuletos, afinal na COOPA de Futebol Cooperativo, não
há ganhadores, nem perdedores: Todo Mundo Ganha Junto!!!
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COOPERATIVA PARCEIRA: CRAVIL

E.E.B. EXPEDICIONÁRIO MÁRIO NARDELLI
RIO DO OESTE/SC

A

COOPA de Futebol Cooperativo em nossa escola teve como objetivo mobilizar e encantar os indivíduos, reunindo grande número
de estudantes para convivência da prática esportiva contemplando valores e princípios sócios educacionais como participação, cooperação,
cidadania, autonomia e bem comum. Para realizar tal objetivo, tivemos
desenvolvemos algumas ações dentre as quais, destacamos: sensibilização com os professores e alunos; abertura da COOPA com a formação
da teia; divisão das equipes; gincana do conhecimento; construção das
medalhas; jogos; construção das bandeiras e dos gritos de garra; plano
de aula dos professores; socialização por parte dos professores das atividades realizadas em sala de aula.
Iniciou-se apresentando o projeto da COOPA de Futebol Cooperativo
aos professores e solicitando que eles contemplassem o tema no seu
planejamento por áreas do conhecimento. Cada professor desenvolveu
as atividades planejadas durante suas aulas.
Num segundo momento, foi proposto aos professores que cada um elaborasse de duas a cinco questões referentes à sua disciplina, conforme
as turmas de atuação, agregando o tema da Copa do Mundo, já que
estavam trabalhando com este projeto no momento.
Em 21/06/2018, ocorreu a gincana do conhecimento, abordando os
questionamentos desenvolvidos pelos professores, cada qual, seguindo
pelos conteúdos abordados dentro da temática proposta. As equipes foram divididas de acordo com as bandeiras distribuídas, havendo, em
cada uma delas, um professor responsável pela organização.
Etapa concluída iniciaram-se os trabalhos de confecção das medalhas.
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Durante as aulas de artes, foram confeccionadas medalhas de material
reciclável, que seriam trocadas entre os colegas da própria turma pois ao
final de todas as atividades planejadas esta seria a forma de premiação
valorizando a participação de todos.
Seguindo a programação de atividades, foi planejado, inicialmente, um
jogo de futebol de campo, mas devido ao clima desfavorável, resolvemos
realizar um futsal, com regras adaptadas e cooperativas. Houve equipe
ganhadora, porém, as normas especificadas previamente com os alunos,
deram ao jogo um ar sociável, de cooperação: empréstimo de caneleiras
entre os colegas, não apenas da turma, mas de toda a escola, substituições realizadas sem que um adulto precisasse intervir, pois compreenderam que mesmo sem habilidade, o colega tinha o direito de participar.
Em outro momento, dia 12/07, solicitou-se que as equipes (países) se
reunissem novamente com a orientação de um professor. Cada equipe
recebeu meia folha de cartolina e materiais alternativos como: revistas,
tesoura, giz de cera, régua, lápis de cor, canetões, tinta guache, pincéis,
entre outros, tendo como tarefa, confeccionar uma bandeira relacionada à cooperação, dar um nome cooperativo à sua equipe e formar um
“grito de garra.”
Realizada esta etapa, todas as equipes se reuniram no pátio da escola
expondo seus trabalhos concluídos. Neste mesmo dia foi realizado o lanche compartilhado, sendo este, trazido pelos alunos, a fim de ser socializado junto aos colegas. Para finalizar, realizou-se a troca das medalhas,
sendo que os alunos tiveram a oportunidade de receber a medalha feita
por um colega.
A COOPA de Futebol Cooperativo aconteceu na escola nos meses de
junho e julho, tendo a participação de todos os alunos, professores, gestores, auxiliar de serviços gerais, pessoal de apoio pedagógico e famílias
da comunidade escolar, sendo: 710 alunos, 42 professores, 05 auxiliares de serviços gerais, 03 gestores, 05 do apoio pedagógico e 20 familiares, totalizando 785 participantes.
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Houve a participação de todos os segmentos da escola no trabalho em
equipe com colaboração, incluindo todos os alunos nas atividades planejadas. Mesmo com divergências de ideias os alunos tiveram autonomia na realização das mesmas. A realização da COOPA na escola contribuiu para desenvolver ainda mais a motivação, cooperação, inclusão
e a participação respeitando os limites de cada um.
O trabalho em equipe, a participação de todos com responsabilidade,
o envolvimento, credibilidade e motivação por parte dos profissionais
da escola deram segurança aos alunos fazendo-os sujeitos ativos no
processo, despertando em nossos alunos consciência crítica em relação
a questões cotidianas; respeito, cuidado com ambiente e a vivência na
comunidade, valores estes expressos em diversos depoimentos colhidos
durante o evento, tais como:
“Os comentários são muitos, mas penso que o que mais nos chamou a
atenção e nos deixa felizes foi a conscientização e o respeito dos alunos,
no ambiente escolar e fora dele, nas questões como lixo e alimentação
(filas, cuidados, desperdício, entre outros).” Judite Catafesta, depoimento da diretora.
“Houve o despertar para diversas culturas, dos diferentes países. Trazendo um maior conhecimento de um mundo em constante transformação.
Onde não somos mais cidadãos, de um país, mas cidadãos de um mundo, com costumes e tradições que merecem ser conhecidos e estudados.”
Professor.
“Tivemos oportunidade de participar das atividades escolares dos nossos
filhos e, pudemos observar como as atividades de cooperação contribuem para o modo de agir das crianças que passam a se importar mais
com o outro.” Roberta Sacani, mãe de aluno.
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COOPERATIVA PARCEIRA: SICOOB ALTO VALE

E.E.F. PREFEITA ERNA HEIDRICH
TAIÓ/SC

N

A E.E.F. Prefeita Erna Heidrich, os meses de junho e julho, foram
de muitas atividades aproveitando o clima da Copa do Mundo.
Transformamos o espaço da escola num local agradável, despertando o
sentimento de pertença, cooperação e solidariedade.
A partir desse sentimento, foi desenvolvido o projeto da COOPA de
Futebol Cooperativo, do Programa Cooperjovem, onde todos os segmentos do educandário se integraram para realmente tornar esse momento do mundo, significativo na vida de nossos alunos. O projeto foi
organizado em diferentes etapas ao longo da COOPA. Na primeira
etapa, cada aluno deveria contribuir com um lacre, despertando a solidariedade em ajudar o próximo, foi realizado a abertura, com danças
circulares, apresentação das delegações e mascote da COOPA. Na
segunda etapa, foram organizados os jogos cooperativos como; futpar,
pebolim humano e futpano, onde todos puderam brincar e aprender
brincando. Na terceira etapa foi organizada com professores de diferentes disciplinas, uma oficina sobre a copa do mundo, a origem da
bola, continentes que participam da copa entre outros temas. Na quarta e última etapa foi o encerramento onde os alunos confeccionaram
e receberam uma medalha pela participação da COOPA de Futebol
Cooperativo e desfrutaram de um delicioso lanche, oferecido pelo Sicoob – Alto Vale.
O projeto mobilizou 960 alunos, 56 professores, 14 integrantes da equipe técnica e 50 familiares. Todos juntos tornaram a escola um local fértil
para o cultivo dos valores de solidariedade, respeito, cooperação e um
sentimento de pertença que extrapolou os muros da escola, pois juntos
somos melhores. Esta mobilização da comunidade escolar pode ser percebida através de vários depoimentos:
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“A COOPA na escola teve um envolvimento muito grande e ficamos encantamos com o empenho de toda a comunidade escolar. É notório que
o esporte ajuda a integrar e desenvolver as pessoas e, além disto, foi
possível perceber nos professores uma grande empolgação, pois os mesmos constatavam que os alunos estavam compreendendo a cultura da
cooperação, aonde o grupo, ao invés do individual, atingiu os objetivos
com êxito, aonde todos ganham, sendo o coletivo no lugar do individual.”
Pedro Locks, presidente do Sicoob Alto Vale.
“A COOPA de Futebol Cooperativo é um projeto encantador, promove
o envolvimento de todos, fortalecendo a cultura da cooperação e o trabalho em equipe. Todo mundo ganha junto.” Neusa Aparecida Fronza
Silveira, coordenadora do Programa Cooperjovem.
“A COOPA, envolveu toda a escola num grande trabalho transdisciplinar.
Além do trabalho envolvendo o lado esportivo, foi desenvolvido, resgatado e vivido valores além dos muros da escola como: solidariedade,
liberdade, democracia, equidade, igualdade, responsabilidade, democracia, consciência socioambiental e honestidade. A escola viveu outro
clima onde o recriar, o compartilhar e o ajudar trouxeram algo atraente
e diferenciado, os quais atingiram a toda a comunidade escolar.” Sergio
Bridarolli, Professor.
“Os jogos cooperativos que aconteceram na E.E.F.P. Erna Heidrich, ajudaram a desenvolver a parceria de um com o outro, para juntos chegarmos
a um objetivo. A vida não é competição e sim cooperação.” Mateus Tomazoni, pai de aluno.
“A COOPA do Programa Cooperjovem já começou com grupos de caras
pintadas e estampadas de alegria e foi importante em muitos aspectos
para relembrarmos valores esquecidos e preciosos. Tudo isso com uma
mistura de alegria e uma dose extra de compaixão ao próximo, nesse
clima, gritamos, torcemos e até choramos. A COOPA nasceu como uma
pequena ideia, mas foi capaz de deixar uma grande marca em cada um
de nós.” Ismael Felipe Rahn, aluno.
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COOPERATIVA PARCEIRA: SICOOB CREDIARAUCÁRIA

E.E.B. ARAÚJO FIGUEIREDO
URUBICI/SC

A

COOPA de Futebol Cooperativo em nossa escola chegou para promover a integração de uma forma diferente: Jogar juntos, buscando
uma evolução cooperativa entre toda a comunidade escolar.
A construção das premiações, o conhecimento do mundo, a construção
da bola com os sonhos e os desejos de todos os envolvidos, foram as
ações planejadas em nossa escola. Superamos o individualismo de cada
um, buscando trabalhar de forma cooperativa mostrando que juntos somos capazes de realizar um grande evento, mostrando que participar em
cooperação não nos torna fracos, mais sim, fortes.
Os jogos foram realizados com amor e dedicação por parte dos professores e com entusiasmo e cooperação pelos alunos.
A COOPA aconteceu no Estádio Municipal Natal Zilli do Madureira
Esporte Clube, no dia 28 de agosto. Participaram todos os alunos e
alunas da nossa escola, professores, funcionários administrativos e direção. E além dos familiares, participaram da nossa abertura, diversos integrantes da comunidade: Diretor da Escola de Educação Básica
Araújo Figueiredo, Péricles Alexandre Molina; Prefeito interino, Elvio
Antunes de Souza; Vice-presidente da Câmara de Vereadores, Luiz Clovis Rodrigues Correa; representante do presidente da cooperativa, Dilmo Antônio Folster; Presidente do Sicoob Crediaraucária, Elmo Meurer;
Gerente Regional de Educação, Maria de Fátima Daboit Costa Ogliari;
Secretário Municipal de Educação, Helvio Arilson Beckhauser; Diretora
da EEB Manoel Dutra Bessa, Mari de Souza Viehbeck; Coordenador da
Escola Nucleada Valdirene da Cunha Borguezam, Deivid Beckhauser
Gaspar; Presidente da APP da E.E.B. Araújo Figueiredo; Gilberto de
Souza; Gerente do SESC, Marcio Alexandre de Souza; patrão do CTG,
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Marcos Cruz; Presidente do grêmio estudantil Carlos Eduardo Custódio, aluna Nicole Borges Salvador.
Estamos a cada dia, mais felizes com toda a evolução dos nossos alunos
com relação ao projeto COOPA de Futebol Cooperativo. Temos notado
que a convivência entre os alunos está cada vez melhor.
Tivemos a participação de 740 alunos e alunas, 70 professoras e professores e mais de 1.000 pessoas envolvidas entre escola e comunidade,
totalizando 1.810 participantes.
Nos sentimos felizes ao perceber que nossa comunidade aos poucos
está colhendo os frutos da COOPA de Futebol Cooperativo. Os alunos
gostaram da forma de jogar, a comunidade ficou empolgada em saber
da atividade diferenciada, os pais participaram da maneira que puderam, estando presentes na abertura. As escolas parceiras municipais e
estaduais colaboraram participando com uma turma na nossa abertura
e participaram da dança circular Pagode Russo conosco, se disponibilizando a aprenderem e participarem junto.
Sonhamos com a seguinte manchete da COOPA de Futebol Cooperativo:

“A Escola de Educação Básica Araújo
Figueiredo realiza a 1ª COOPA de Futebol
Cooperativo com muita vontade de VenSer
juntos, na pequena cidade de Urubici
onde o Brasil é mais frio e esquenta
os corações da comunidade.”
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COOPERATIVA PARCEIRA: SICOOB CREDIARAUCARIA

E.E.B. SILVA JARDIM
ALFREDO WAGNER/SC

O

S jogos que compuseram a COOPA de Futebol Cooperativo da
E.E.B. Silva Jardim aconteceram de forma efetiva, entre os dias 17
e 21 de agosto, porém, toda a logística deste acontecimento iniciou-se
no dia 20 de junho.
Enquanto professores e educadores, sabemos o quanto é necessário a
organização, o comprometimento e a participação de toda a comunidade escolar para que um evento desta grandeza tenha êxito.
Considerando que a E.E.B. Silva Jardim é composta por 867 alunos, 38
professores, 06 funcionários na área administrativa e pedagógica e 05
auxiliares de serviços gerais, foi conveniente iniciar uma conversa onde
todos se sentissem provocados a participar deste trabalho. Dessa maneira, no dia 20 de junho os professores e funcionários foram convidados a
participar de uma reunião extracurricular para dar o pontapé inicial. Os
presentes foram motivados a participar da COOPA de Futebol Cooperativo através de explanação oral (ministrada pelos professores Jorge e
Maria Alvina, sendo que o professor Jorge foi participante da oficina que
o habilitou a coordenar o projeto), vídeos que mostraram a dinâmica de
alguns jogos cooperativos e danças circulares. Nessa mesma ocasião, a
equipe docente também foi dividida em grupos de trabalho e cada um
pôde escolher a qual função se dedicaria.
Assim organizaram-se os grupos: Concentração: Jorge e Luiz em todas
as equipes; Formação de times: Reginaldo, Alesandro, Melissa, Nilton,
Mila e Matheus; Abertura e encerramento: Maria Alvina, Nilva, Vera, Rosemari, Elâine, Viviane, Diani, Iliana, Nazaré, Gisele, Jania, Izolete, Nadi
e Edirlene; Jogos da COOPA: Gabriel, Mariana, João, Daniele, Wanderléia, Júlio, André; Reportagem: Ana Paula Kretzer, Edna, Mário, Charlene
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e Eliziane; COOPA transdisciplinar: Bruna, Jaqueline e Adriana; Avaliação e premiação: Thiago, Odirléia, Diniane e Ana Paula Souza.
A partir deste ponto os alunos também começaram a ser instigados,
primeiro com uma pergunta: “O que significa a COOPA para você?.”
Depois, participaram de diversos momentos e conversas entre as turmas
e seus professores e finalmente com aulas intercaladas com dinâmicas
cooperativas e danças circulares. Vale mencionar aqui, que a resposta
dada à pergunta inicial feita aos alunos serviu de obra-prima para a
produção da bola da COOPA de Futebol Cooperativo, que simbolizou o
troféu oferecido à escola no final dos jogos.
Dois dias antes da abertura oficial os alunos já começaram a ser mobilizados. No dia 15/08 algumas turmas ajudaram a produzir o prêmio
da COOPA, prêmio este recebido por todos os alunos no encerramento
(um lápis com emotion de E.V.A. na ponta) e no dia 16 aconteceu a
divisão das equipes e o encontro das mesmas, em pontos estratégicos e
pré-definidos na escola, para a produção de suas bandeiras, nome de
equipe e “grito de garra.” No dia 17, no período matutino, aconteceu
então a cerimônia oficial de abertura.
O “show” aconteceu na pracinha da cidade que se localiza em frente
à escola. É um lugar aconchegante, cheia de verde e vida e com uma
enorme figueira ao centro. Nela, foi montado um palco e este ficou
recheado de decoração sendo a principal delas o brilhantismo das apresentações feitas por aproximadamente 1.016 pessoas da comunidade
(pais, alunos, ex-alunos, familiares, equipe escolar, etc.) que prontamente aceitaram o convite de dividir seus dons: canto, música, dança e muita
animação. Subiram também ao palco as autoridades responsáveis pelo
evento, apresentando as equipes com seus respectivos técnicos e fez-se
o juramento da COOPA de Futebol Cooperativo que foi proferido por
um aluno da escola considerado pelos professores como um exemplo de
atitudes cooperativas.
Pode-se dizer que o ápice se deu ao final do espetáculo, quando, todos
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os alunos, juntamente com os professores e pessoas que na praça apreciavam o acontecimento formaram um grande círculo em volta dela e
presentearam-se com uma grandiosa dança circular. Foi lindo!
Os dois dias de jogos (20 e 21/08) aconteceram de forma excepcional.
Os professores dividiram-se entre técnicos, auxiliares e monitores de jogos. Na escola o espaço físico permitiu que realizássemos nove diferentes jogos. No primeiro dia os alunos participaram de jogos cooperativos:
Salve-se com um abraço, volençol, futpar, dança da cadeira cooperativa
e nó-humano; já no 2º dia os jogos cooperativos foram: Limpar o lago,
sentar em grupo, futpar, cabeçobol e pebolim humano. Os jogos aconteceram sempre no mesmo local e duravam 40 minutos. Cada local
contava com uma dupla de professores monitores e os alunos trocavam
de jogo, conduzidos por seus técnicos e auxiliares, seguindo um cronograma que contemplou a todos.
No dia 22, no período vespertino, tivemos o cerimonial de encerramento. Os alunos puderam avaliar a COOPA através de um mini questionário orientado e aplicado pelos professores Jorge e Luiz Carlos. Alguns
professores, baseados nesta autoavaliação atribuíram uma nota àqueles que participaram. Foram dois dias de muita diversão, participação e
cooperação.
O principal objetivo da COOPA de Futebol Cooperativo em nossa escola
foi promover a cooperação entre toda a comunidade escolar estimulando uma mudança de olhar sobre todos os tipos de jogos, levando a
todos a compreensão de que a competição não é o essencial, mas sim a
cooperação e a participação.
Nosso grande desafio ainda é a falta de parceria, o isolamento, a oposição e o acúmulo de papéis e responsabilidades. Reconhecemos que
encarar a hostilidade de alguns companheiros não é tarefa fácil, mas
que quando nos olhamos como parceiros e não como adversários, nos
abraços e superamos qualquer obstáculo.
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Considerando os muitos relatos colhidos, acreditamos que o resultado
final foi positivo a todos. Isso pode ser comprovado através das seguintes
falas:
“Mordi minha língua, achei que não daria certo!” Professor.
“Foi muito legal, muito organizado, adorei!” Professor.
“Os alunos nos surpreenderam. Todos participaram!” Direção.
“Foi muito legal esses dias dos jogos, pois nos ensinou a ter cooperação,
ajudar um ao outro sem querer nada em troca e também mostrou que
não precisa ter perdedores, mas sim todos são ganhadores.” Aluno.
“Gostei da experiência, pois além de promover cooperação e união, conheci novas pessoas.” Aluno.
“Foi legal, pois pessoas que não se falavam, tiveram de ter uma convivência.” Aluno.
Foram dias de vitória! Vitória coletiva de pessoas; entre alunos, professores, funcionários e pais... porque juntos somos mais fortes!
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COOPERATIVA PARCEIRA: SICOOB CREDIJA

E.M.E.B. VILA SÃO CRISTÓVÃO
SANTA ROSA DO SUL/SC

A

COOPA de Futebol Cooperativo aconteceu na E.M.E.B. Vila São
Cristóvão no município de Santa Rosa do Sul/SC, no dia dois de
outubro de 2018, tendo como principal objetivo oferecer à comunidade
escolar, um momento educativo e recreativo envolvendo a cooperação,
na qual não há apenas um ganhador, pois na COOPA todos são vencedores.
No primeiro momento, realizamos uma sensibilização entre professores
e funcionários para que houvesse uma maior participação dos mesmos
nas ações propostas pela COOPA. No segundo momento, organizamos
as equipes, que foram formadas com alunos, professores, funcionários e
alguns pais, totalizando 220 pessoas envolvidas.
Logo após, realizamos a abertura da COOPA com toda a comunidade
escolar e autoridades. Nesse momento, cada equipe apresentou um cartaz relacionado a empatia e seu “grito de garra.” Em seguida, fizemos a
apresentação da mascote da COOPA, a “Empatita”, criada por todos os
alunos, que inspirados por essa virtude, convidaram todos os presentes
para participarem da dança circular oficial do evento, o Pagode Russo.
Após a cerimônia de abertura, foram realizados os jogos cooperativos
futpar, cabeçobol entre outros e finalizamos o dia com um lanche especial e a premiação, entregando para cada participante uma foto de sua
equipe.
Durante a realização da COOPA, desenvolvemos algumas ações de
nosso PEC, uma delas sendo a focando a empatia. Essa realização conjunta COOPA e PEC contribuiu para que alcançássemos ainda mais nossos objetivos voltados para o desenvolvimento de melhorar a motivação
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de nossos alunos, diminuir a competição nas atividades escolares, entre
outros benefícios.
Confiamos que projetos dessa natureza precisam continuar existindo
para incentivar nossos alunos e toda a equipe escolar a respeitar o próximo, se colocar no lugar do outro, porque com tudo isso e todos juntos
faremos a diferença em nosso convívio diário.
Para exemplificar o efeito dessas ações na escola, destacamos o depoimento da aluna Monique de Souza Teixeira que considerou que “a
COOPA é importante porque aprendemos a jogar em conjunto com nossos colegas e professores. Também, foi legal porque não houve apenas
um ganhador, mas sim toda a equipe. Foi interessante a forma de jogar
com as camisetas em dupla e quando o jogador marcava o gol trocava de
equipe. Participar da COOPA foi muito emocionante e divertido.”
Além disto, Fabricio de Matos Teixeira, pai de aluno, comentou que “a
COOPA de Futebol Cooperativo foi um evento diferente dos demais que
costumamos ver nas escolas, geralmente se vê jogos competitivos, onde
há somente um ganhador e os demais acabam se frustrando por não ganharem também. Na COOPA pudemos perceber que existia uma alegria
muito grande dos participantes em não se preocuparem muito com quem
iria ganhar, se iria ter vencedor. Pude perceber que o mais importante
de fato é estar participando e cooperando com os demais participan-

142

#TODOMUNDOGANHAJUNTO

tes. Posso afirmar com certeza que esses jogos conseguiram sem dúvida
transformar uma realidade competitiva em cooperativa.”
Para nós, o legado deixado pela COOPA pode ser observado nas frases
dos cartazes apresentados pelas equipes no dia da abertura da COOPA:
“Devemos criar ações para se colocar no lugar do outro, com empatia.”
“Brotar em um peito que não é teu; a gentileza.”
“Regar uma semente que não é tua; carinho.”
“Cultivar um terreno que não é teu; amor.”
“Tornar dois jardins em um só.”
“Nem sempre o que é fácil para você, também vai ser para o outro.”
E por essas e outras preciosidades, gostaríamos de ver publicada a seguinte manchete da COOPA:

“Devemos ver o mundo com os olhos do outro e não
ver o nosso mundo refletido nos olhos dele.”
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COOPERATIVA PARCEIRA: SICOOB CREDIJA

E.E.B. MARIA DUARTE VASCONCELOS
SANGÃO/SC

É

com muita honra que fazemos parte do Programa Cooperjovem e que
desenvolvemos o projeto COOPA de Futebol Cooperativo, em parceria
com o Sicoob Credija.
A COOPA é uma iniciativa do Projeto Cooperação, que em parceria com
SESCOOP/SC, foi realizada envolvendo todas as escolas participantes do
Programa Cooperjovem. Em julho e agosto de 2018, os professores e a equipe gestora da E.E.B. Maria Duarte Vasconcelos, após participarem de oficinas
ofertadas pelo Programa, decoraram a escola para realizar as atividades,
organizaram as equipes, as tarefas e estudaram muito.
Os estudantes tiveram oportunidade de conhecer as bandeiras e a cultura
dos 32 países participantes da Copa do Mundo de Futebol da Fifa, nas aulas
de Arte; a Festa Julina foi em clima de COOPA e o fechamento se deu com
uma Gincana Estudantil monitorada pela Polícia Militar do 5º Batalhão de
Tubarão, cujo objetivo era a participação, diversão e cooperação. O objetivo
foi disseminar a cultura da cooperação, baseada nos princípios e valores do
cooperativismo, através do estudo da cultura e de jogos cooperativos, nos
quais todos ganham juntos.
Nosso maior desafio foi expandir o espírito cooperativo a partir da escola
para as casas dos estudantes e seus familiares. E deu certo! Cerca de 2.000
participaram da festa julina e 600 alunos da gincana estudantil.
Os alunos aprenderam juntamente com os professores que a cooperação é a melhor forma para a transformação da comunidade num lugar bem melhor para se
viver, como bem disse nossa diretora Elisângela Reynaldo Rodrigues em seu depoimento: “Momentos como estes jamais serão esquecidos e os valores aprendidos
melhoram a convivência e a aprendizagem se tornou ainda mais significativa.”
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COOPERATIVA PARCEIRA: SICOOB CREDIJA

E.E.B. PROFESSORA MARIA GARCIA PESSI
ARARANGUÁ/SC

A

COOPA na nossa escola Professora Maria Garcia Pessi, localizada
na cidade de Araranguá/SC, teve como objetivo resgatar os valores
humanos, como amizade, cooperação, solidariedade e respeito, favorecendo a interação entre os alunos, construindo regras, normas e atitudes
positivas, para ampliar as possibilidades de desenvolvimento psicomotor,
cognitivo e socio afetivo.
Tudo isso através de atividades que estimulem a relação cooperativa entre todos e onde todo mundo ganha junto.
A organização da COOPA e suas atividades teve início logo após a
Oficina de Co-criação oferecida pelo SESCOOP/SC e realizada pelo
Projeto Cooperação. O lançamento do projeto na escola aconteceu no
dia 06/08/2018 e se estendeu até o dia 10 desse mesmo mês.
Num primeiro momento, as duas professoras que participaram da Oficina, reuniram todos os professores e repassaram as informações para que
em conjunto adaptassem o roteiro construído na Oficina, à realidade da
nossa escola.
Nosso principal desafio foi a construção coletiva, pois a escola estava em
reforma e o ensino fundamental I estava localizado a quilômetros de distância em um espaço adaptado e provisório, enquanto as demais séries
permaneciam na escola antiga, em meio a reforma. Então, estrategicamente, optamos em fazer a COOPA em todas as suas etapas somente
com o fundamental I e envolver em alguns jogos e na sensibilização, os
demais alunos e membros da escola.
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A comissão da COOPA formada por 10 professores, tomou a frente e
contaram com a cooperação dos demais professores e alunos para a
organização e realização de todo o projeto: jogos, estudo de países,
construção de tema, bandeiras, divisão de equipes, dança de lançamento e premiação.
Como a escola é nova no Programa Cooperjovem, a COOPA foi uma
grande motivadora para que alunos, professores e pais pudessem vivenciar a cultura da cooperação através dos jogos cooperativos e das
danças circulares.
Um dos pontos altos foi o lançamento no dia 06/08, onde compuseram
a mesa de autoridades para a solenidade de abertura, além da direção
da escola, o presidente da cooperativa e principalmente os alunos representantes de suas equipes. Foi lindo ouvir o discurso destes alunos e
ver o brilho nos olhos deles. Para celebrar a abertura, todos os presentes
participaram da dança circular Pagode Russo, até mesmo quem não havia participado do ensaio entraram na dança (alunos, pais, professores
e membros da Credija).
As atividades da COOPA em todas as suas etapas, propiciaram uma
maior e melhor comunicação entre professores e fortaleceram a capacidade de trabalharem em equipe para atingir um objetivo coletivo. Já os
alunos que vivenciaram pela primeira vez jogos em que todos ganham
e são incluídos, aprenderam que para além da momentânea divisão em
equipes, fazem parte de uma mesma comumunidade de aprendizagem
e ajuda mútua.
Ao final, crianças e professores compartilharam a vontade de fazer mais
vezes a COOPA na escola, pois conseguiram incluir as atividades em seu
dia a dia e em seus conteúdos. Foi lindo, leve e com inúmeros benefícios.
A COOPA também possibilitou a participação conjunta de pais e filhos, propiciando ainda mais proximidade entre si e com os professores e a escola.
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De forma geral, a COOPA de Futebol Cooperativo só trouxe benefícios
aos mais de 400 alunos, 30 professores, 10 integrantes da equipe
técnica, 02 funcionários e 60 pais, que totalizaram 502 participantes
beneficiados.
Após o evento, quase que diariamente ouvíamos pedidos de mais atividades como dos jogos cooperativos, ou elogios a respeito do que havia
sido vivenciado naquela semana. Foi um momento mágico, prazeroso
e que possibilitou vivenciar a cooperação, integrar alunos, professores
e pais, mostrando que é mais satisfatório e benéfico, quando todos
ganham junto.
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COOPERATIVA PARCEIRA: SICOOB CREDIJA

E.M.E.B. FIGUEIRA
JACINTO MACHADO/SC

C

OM o objetivo de ampliar, firmar a sensibilização e estimular a interação entre todos os segmentos da comunidade escolar por meio
de ações cooperativas, realizamos a COOPA de Futebol Cooperativo na
Escola Municipal de Educação Básica Figueira, no período de em 22 de
junho à 20 de setembro de 2018.
A preparação teve início após o dia 18 de junho logo após a Oficina
de Co-criação da COOPA, quando os professores que participaram da
oficina socializaram o conhecimento, o roteiro inicial e as etapas planejadas para a realização da COOPA na nossa escola, com a participação
dos professores de Educação Física, Marlon Bittencourt, Gabriel Tiscoski
e Fernando Maggi, juntamente com o Apoio Pedagógico, gestores da
escola e coordenador do Programa Cooperjovem na escola.
Após a apresentação, surgiram várias ideias direcionadas aos jogos.
Criamos um cartaz com explicações a respeito da COOPA e o fixamos
na sala dos professores para que todos pudessem contribuir e ir entrando
no clima.
Nosso time de organização foi composto por 32 funcionários, entre
eles professores, auxiliares, estagiários, gestão escolar, serventes educacionais, juntamente com funcionários da secretaria de educação e da
cooperativa parceira, a Credija.
No dia 11 de julho a socialização foi ampliada para todos os professores e funcionários, iniciando com a apresentação da “bola indestrutível”, apresentada através de um vídeo explicativo e que serviu como
inspiração para concentrar todo nosso time para conhecer e assumir
suas funções: Convites: gestoras; Organização geral e protocolo: Fa-
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biana e Fernanda; Cerimônia de abertura e entrada das delegações:
Fabrícia, Cristiane Mezzari, Daniela, Eliana, Fernanda Possamai Della;
Jogos Cooperativos: Valmir, Fernando Maggi, Marlon Bittencourt; Reportagem: Gabriel Tiscoski Ramos, Katelyn, Susana Mezzari; Formação das
equipes: Fernanda, Eliana, Talita, Eduarda, Deli, Arcângela, Grasiela,
Thaise e Jucilene; Cerimônia de premiação: Turma do 9º ano, alunos
concluintes daquele ano: Daiane, Ryan, Samuel, Saimon, Joice, Maira
Alessandra, Eduardo, Leonardo, Maria Isabel, Maria Elisangela.
Aos pais e responsáveis, a COOPA foi apresentada no dia da Festa da
Família, onde estavam presentes 400 familiares, aproximadamente.
Entre os dias 06 e 16 de agosto aconteceu a grande concentração e
apresentação da bola indestrutível aos 263 alunos com a apresentação
do vídeo e reflexão sobre sentimentos e valores mediada pelos representantes do Programa Cooperjovem na escola. Em seguida, realizamos a
formação das equipes por cores, integrando alunos de diferentes idades/
turmas e também, pais, funcionários e visitantes, superando, assim, um
dos nossos grandes desafios: a interação da comunidade escolar.
Na cerimônia de abertura, a apresentação das bandeiras representou
diferentes valores e sentimentos cooperativos, substituindo a necessidade
de vencer pelo sentimento de VenSer.
O desafio de despertar a motivação e a participação dos integrantes das
equipes durante os jogos cooperativos, foi superado pela dedicação de
todos os participantes durante a realização dos jogos. A participação e a
interação foram os grandes destaques em cada jogo.
Foram realizados diferentes jogos, com destaque para o futpar, volençol,
e outras atividades resgatadas das infâncias dos pais que foram estudadas e revividas por eles.
Um dos momentos especiais que vale a pena destacar foi quando na
confecção da “bola dos sonhos” a professora Fabrícia Giassi Furlanetto
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de Vargas, compartilhou seu sonho de ser mãe, emocionando e inspirando todos os alunos a depositaram os seus sonhos na bola e confiaram na
realização dos mesmos. Hoje, a professora Fabrícia traz em seu ventre o
Otávio, que junto com a bola foi sonhado por ela e que assim como a
COOPA, já se tornou uma linda realidade.
Também, foi muito especial a reflexão a respeito dos sentimentos e valores a partir da confecção das bandeiras, oportunizando um espaço dialógico e cooperativo, incentivando a participação democrática de toda
comunidade escolar. Exclusão, preconceito e competição foram também
temas abordados nesses diálogos.
A cerimônia de premiação deu-se com uma saída de campo, onde todos
os alunos passaram o dia no interior do município, onde foi feito um
resgate da COOPA, pontos positivos, negativos e aprendizados. Para
celebrar esse momento dançamos em uma grande toda a dança circular
Pagode Russo, contando com a participação de representantes de toda
comunidade escolar e convidados presentes.
Entre as mudanças inspiradas pela COOPA de Futebol Cooperativo em
nossa escola, uma maior abertura para a reflexão e o diálogo sobre valores coletivos e empatia, foram o grande legado, como podemos notar
nos depoimentos a seguir:
“Foi importante a participação de pais e filhos da comunidade escolar,
valorizando as diferentes atividades e trabalhos realizados pelos nossos
filhos, assim ficando mais próximos de nossos tesouros, que por muitas
vezes deixamos distantes pela correria de nosso dia a dia. E eu como pai
vejo a falta dessa proximidade de pais e filhos e isso reflete na sociedade.” Marcelo Picolo, pai da aluna Isadora Da Rolt Picolo, aluna do 5º
ano vespertino.
“Aprendi o respeito pelo meu colega e pelos funcionários da minha escola.” Juan Gabriel, aluno do 8º ano matutino.
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“A interação dos professores e da comunidade escolar foi grande destaque desta COOPA, me senti orgulhosa e realizada.” Diretora Fabiana
Antonelli Casagrande.
E se fossemos publicar uma manchete para anunciar para todo o mundo
a realização da nossa COOPA, ela seria assim:

A COOPA 2018 da E.M.E.B.
Figueira, foi a maior de todas
da história e aproximou escola,
família e comunidade escolar,
trabalhando por um único
objetivo: o bem comum de todos.
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COOPERATIVA PARCEIRA: SICOOB CREDIJA

E.R. PRESIDENTE DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES
PRAIA GRANDE/SC

A

COOPA de Futebol Cooperativo aconteceu na Escola Pres. Dr. Tancredo de Almeida Neves no mês de agosto de 2018. Durante o mês
de julho, realizamos reuniões com a equipe escolar, diálogo sobre os
preparativos, divisão de tarefas e organizações gerais.
Em seguida e primeiramente, iniciamos um diálogo com os alunos a
respeito da COOPA, seu significado, mesmo considerando que muitos
alunos mais velhos já o sabiam, pois, participaram da primeira edição
em 2014. Estiveram envolvidos cerca de 230 alunos, todos os professores e funcionários da escola, e uma porcentagem significativa de pais.
Também, salientamos a importância da participação de nossa cooperativa parceira Sicoob Credija, apontando quão relevante é o seu comprometimento e cooperação para com os nossos projetos, nos motivando a
seguir em frente, nos proporcionando formação e novos olhares, tornando-nos seres humanos mais evoluídos, cooperativos e felizes.
A proposta da COOPA de Futebol Cooperativo foi incentivar o espírito
cooperativo tendo como nosso lema: “Juntos somos mais!.” E realmente
percebemos que juntos somos mais unidos, mais humanos, mais responsáveis, mais felizes!
A primeira ação que realizamos foi a construção da “bola dos sonhos.”
Onde todos foram estimulados a construir essa bola com seus sonhos,
desejos, expectativas para sua vida, seus familiares, colegas e escola.
Foi um trabalho muito rico, momento de reflexões e meditação, onde os
sentimentos foram internalizados, pelo processo de escuta e o exercício
da empatia.
Outra atividade desenvolvida, muito significativa, foram as atividades
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sem caráter classificatório. Isso veio agregar valores, exercitar o espírito
cooperativo e também apontar ações mais humanas e sustentáveis. As
medalhas foram construídas pelos alunos utilizando materiais recicláveis
e em cooperação com auxiliares e professores.
Durante todas as etapas do projeto da COOPA, a comunidade escolar
se comprometeu de forma responsável em realizar todas ações escolhidas pelas turmas: estudar a cultura, economia, política, geografia, religião, costumes, hábitos e curiosidades de um país; construíram uma
bandeira para sua equipe; escolheram o “grito de garra” e o nome da
equipe; e realizar uma ação sustentável envolvendo a comunidade e o
meio ambiente.
Como resultado, percebemos que a COOPA de Futebol Cooperativo
como um todo, desde a sua organização até a sua finalização, foi um
momento de aprendizagem e troca de experiências para todos os envolvidos. Alunos, professores, funcionários e pais e onde todos se empenharam na realização da mesma.
Lembrando que nossa mascote foi escolhida pelo governo municipal
para fazer parte do projeto do geoparque “Caminhos dos Cânions do
Sul”, pois dentre todas as mascotes apresentadas pelas turmas na escola,
elegemos a Tiriva, por ser um pássaro nativo da região e que se tornou,
para nós, a nossa mascote “Cooperiva.”
As mudanças na escola são visíveis. Percebemos que “juntos somos
mais”, que unidos podemos fazer a diferença, que a educação sem a
pedagogia da cooperação é fragmentada, não é humanizadora e não
gera resultados significativos. Constatamos também, que o olhar dos
alunos está modificando, que eles mesmos apresentam ações e atitudes
mais solidárias. Em muitos momentos em sala de aula, quando algum
professor insiste em apresentar alguma solicitação individual, os mesmos
lembram que produzem e são mais criativos trabalhando juntos, unidos.
A COOPA de Futebol Cooperativo veio para somar, para auxiliar e moti-
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var nossa escola, mostrando cada vez mais que os desafios da educação
podem ser superados pela cooperação, pelo olhar para o outro, na prática da empatia e pela solidariedade, na prática.
Juntos podemos, queremos e seremos sempre mais! Uma escola mais
humana, comprometida, ética e mais solidária, pensando em ver manchetes como estas em todos os jornais do mundo:
“COOPA Cooperativa: Juntos somos mais!!!!”
“Manheeee... Veja nossa escola fazendo bonito na COOPA!”
“Eu sou mais, participando da COOPA Cooperativa!”
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COOPERATIVA PARCEIRA: SICOOB CREDIJA

E.E.B.M. PROFESSORA ALDA SANTOS DE VARGAS
SOMBRIO/SC

A

Escola de Educação Básica Municipal Professora Alda Santos de
Vargas, está localizada no Bairro Januária, no município de Sombrio/SC e conta com mais de 1000 alunos e cerca de 85 funcionários.
Seu público atendido são crianças de 04 a 15 anos, alocados em turmas
desde a educação infantil ao 9º ano do ensino fundamental. E mesmo
com uma clientela tão grande, a COOPA foi realizada nas dependências
da própria escola, entre os meses de julho e agosto de 2018.
Quando a escola recebeu a proposta de participar da COOPA de Futebol Cooperativo houve uma mistura de sentimentos que perpassaram
pela ansiedade e medo de organizar um evento de grande escala como
esse, e ao mesmo tempo, nos sentimos felizes diante da possibilidade de
proporcionar momentos de uma nova experimentação aos educandos,
ou seja, de ver a cooperação em ação.
A proposta central da escola ao participar desse projeto foi cumprir com
seu papel social de formação integral, demonstrando o valor prático do
que ensina para tornar as aprendizagens efetivamente significativas.
Para cumprir esse objetivo com a COOPA a escola buscou auxiliar os
alunos no desenvolvimento de competências necessárias para a vida
social como autonomia na tomada de decisões de forma responsável
e coletiva, sempre direcionando a percepção de que eles são sujeitos
históricos e, portanto, autores de sua própria história. E como tal, podem
modificar atitudes construindo valores cooperativos que se tornem práticas permanentes em suas vidas e que resultem em mudanças significativas na própria comunidade escolar.
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Como primeira estratégia para a realização desse projeto, realizamos
uma sensibilização dos alunos, onde as turmas foram levadas ao auditório da escola para assistir o vídeo da COOPA de 2014. Nesse momento
houve muita empolgação, pois, alguns alunos puderam rever a sua primeira participação ou ver irmãos e parentes que participaram daquela
1ª edição.
Partindo para a prática uma segunda ação tomada pela escola foi convidar os professores, alunos, equipe gestora, especialistas que atuam na
escola (psicóloga, AEE) e demais funcionários para se engajarem no projeto com tarefas bem definidas.
Após a sensibilização da importância do projeto e o engajamento de toda
comunidade escolar convidada, houve o momento de organização com
a divisão de responsabilidades que se deram desde a organização das
equipes, definição de atividades, busca de materiais, decoração, som,
reportagem, enfim diversas tarefas para viabilizar a prática do projeto.
A terceira ação foi a formação das equipes e construção da bandeira que
as representariam que foram inspiradas nos símbolos e cores do cooperativismo descritos no livro “Iniciando a cooperação”2. Os professores
explicaram nas turmas que o vermelho representa coragem; o laranja a
visão de futuro; o amarelo o desafio em casa, família e comunidade; o
verde o crescimento individual como pessoa e como associado; o azul
celeste o horizonte distante, mútua ajuda, união; o azul marinho a ajuda
a si próprio e aos outros por meio da cooperação; o violeta a beleza,
calor humano e coleguismo. Na sequência as equipes definiram os símbolos desejados de acordo com as cores escolhidas e seus significados.
Enquanto as bandeiras eram construídas a equipe de reportagem registrava esses momentos e postava na página do Instagram que foi criada
para divulgação do evento. Cabe salientar que a escola construiu uma
grande bandeira que representou a união de todas as equipes, pois todas
as cores e símbolos estavam ali representados.
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2. Iniciando a Cooperação: fase 1 - 5º ao
9º ano: caderno do aluno/ Kátia Chagas
Lúcio, Maria Denise Crespo Nunes.
Brasília: SESCOOP, 2011. pg. 100 –
103, 2011.

No desenvolvimento da COOPA cada regente de turma desde a educação infantil ao 9º ano, atuou para manter a motivação dos alunos
para continuarem no projeto, desenvolvendo atividades dentro da sua
disciplina direcionada à cooperação.
Após toda essa organização com as equipes formadas e as bandeiras
construídas houve uma abertura oficial do evento que contou com a presença de representantes da Secretaria Municipal de Educação, do Sicoob
Credija, nossa cooperativa parceira, professores, alunos e funcionários.
Nesse dia cada equipe fez um desfile de entrada com sua bandeira e em
seguida a mestre de cerimônia apresentou cada bandeira e seu significado. Houve ainda a dança circular Pagode Russo, oficial da COOPA
2018, com a participação das diversas equipes que se apresentaram.
Nos dias que seguiram a abertura, foram realizados diversos jogos cooperativos entre eles podemos citar o pebolim humano, futpar e cabeçobol. Assim, apesar de vivermos em um mundo tão competitivo, quando
a competição vira uma obsessão e o que se ressalta é o que todos da
equipe têm a perder, a cooperação e o trabalho em equipe vem trazendo um olhar diferente sobre o esporte com valores que são vitais para o
sucesso de todos.
Um ponto fundamental que se observou como legado a partir do desenvolvimento da COOPA foi o equilíbrio entre o cooperar e o competir que
nossos alunos puderam desenvolver.
Portanto, na busca desse equilíbrio de ser competitivo e cooperativo na
medida certa, a escola reconheceu que somente foi possível alcançar
esse e outros importantes resultados, porque foi indispensável a habilidade de cooperar e saber produzir em equipe. Por isso, desejamos estampar em todos os jornais a seguinte manchete:
“Na COOPA 2018 foi claramente perceptível que a diversão
e a cooperação superaram a competição.”
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COOPERATIVA PARCEIRA: SICOOB CREDIJA

E.E.F. PROFESSOR DARCY RIBEIRO
BALNEÁRIO GAIVOTA/SC

C

OM o objetivo de ampliar a sensibilização e estimular a interação entre todos os segmentos da comunidade escolar por meio de
ações cooperativas e a participação nos jogos cooperativos, realizou-se
a COOPA de Futebol Cooperativo na E. E. F. Professor Darcy Ribeiro, em
Balneário Gaivota-SC, entre os dias 18 de junho a 18 de agosto.
A ação inicial ocorreu no dia 18 de junho logo após a oficina de co-criação da COOPA de Futebol Cooperativo, onde os professores que
participaram da mesma socializaram o conhecimento, o roteiro inicial
e as etapas planejadas para a realização da COOPA na nossa escola.
Neste encontro acrescentou-se ao projeto novas atividades e mudanças
de algumas já existentes.
No dia 01 de agosto a socialização foi ampliada para todos os professores e funcionários, nesse momento também se deu início a concentração para COOPA com o nosso símbolo “a bola indestrutível”,
apresentada com o vídeo do One World Futbol Project que explica sua
criação e que foi exibido pelo programa Esporte Espetacular da Rede
Globo de Televisão.
Entre os dias 02 e 10 de agosto aconteceu a grande concentração e
apresentação da “bola indestrutível” aos 881 alunos com a apresentação do vídeo e reflexão sobre sentimentos e valores mediados pelos
representantes do Programa Cooperjovem na escola. A apresentação
da “bola indestrutível” como símbolo e a confecção das bandeiras representando sentimentos e valores, oportunizaram um espaço dialógico
cooperativo, incentivando a participação democrática de toda comunidade escolar. Exclusão, preconceito e competição foram também temas
abordados nesses diálogos.
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Na sequência, as coopereequipes foram formadas por cores (balões e
fitas), integrando alunos de diferentes idades/turmas e também, pais,
funcionários e visitantes, superando um dos nossos grandes desafios: a
integração da comunidade escolar.
Do dia 13 ao 18 de agosto, o evento se realizou. Na apresentação das
bandeiras entraram em quadra diferentes valores e sentimentos substituindo a necessidade de vencer pelo sentimento de VenSer3.
O desafio de despertar a motivação e a participação dos integrantes
das equipes durante os jogos cooperativos, foi superado. A participação e a interação foram os grandes destaques em cada jogo. Foram
realizados diferentes jogos, com destaque para o futpar, volençol e
pebolim humano.
Durante a cerimônia de premiação foram entregues a cada representante de turma a “garrafa das memórias” confeccionadas pelos alunos
da oficina do laboratório de ciências, utilizando materiais recicláveis.
Nessas garrafas serão depositadas as memórias diárias das turmas que
em momento específico servirão de base para rodas de conversas mediadas pela equipe pedagógica considerando os temas em destaque de
cada turma. Para celebrar esse entrega, a dança circular Pagode Russo
foi realizada contando com a participação de representantes de toda
comunidade escolar e convidados presentes.
Entre as mudanças inspiradas pela COOPA em nossa escola a reflexão,
o diálogo sobre valores coletivos e a empatia foram o grande legado.
Participaram da COOPA de Futebol Cooperativo da E.E.F. Professor
Darcy Ribeiro, 04 integrantes da equipe gestora, 40 professores e professoras, 564 alunos, 317 alunas, aproximadamente 300 familiares,
participaram das diferentes etapas da realização da COOPA. Contamos
também com a importante participação dos representantes do Sicoob
Credija, totalizando mais de 1.225 participantes.
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3. Termo criado por Artur da Távola
propondo transformar o anseio do ganhar
(vencer) pela aspiração do VenSer. Ver
detalhes na obra citada nas Fontes de
Cooperação.

Abaixo, podemos ver uma síntese da experiência vivida na COOPA através de algumas vozes colhidas entre os participantes:
“As bandeiras confeccionadas em conjunto entre alunos e professores
despertou a criatividade e uma grande reflexão sobre sentimentos e valores coletivos.” Sandra, Coordenadora do Programa Cooperjovem na
escola.
“É importante à interação de pais e filhos da comunidade escolar, valorizando as diferentes atividades cooperativas.” Pai da aluna Ana Maria 5º ano C.
“Respeito, brincadeira e muito aprendizado.” Aluna 4º ano B.
“A interação da comunidade escolar foi grande destaque desta COOPA.”
Diretora.
A escola Darcy Ribeiro imagina seu nome estampado em jornais e revistas como manchetes que esperamos, se repitam por muito tempo:

“A garrafa das memorias foi o troféu
recebido pelas equipes, mas a empatia
foi o grande prêmio da COOPA de
Futebol Cooperativo 2018 na E.E.F.
Professor Darcy Ribeiro.”
“VenSer: Jogos cooperativos
transformam a realidade escolar.”
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COOPERATIVA PARCEIRA: SICOOB CREDIJA

E.M.E.B. GOVERNADOR PEDRO IVO CAMPOS
SANTA ROSA DO SUL/SC

A

COOPA de Futebol Cooperativo aconteceu na Escola Municipal de
E. B. Governador Pedro Ivo Campos, de Santa Rosa do Sul/SC, nos
dias 10 e 11 de outubro de 2018, tendo como objetivo fortalecer e praticar o espírito de cooperação, amizade e solidariedade que é trabalhado
durante todo o ano letivo de forma divertida, lúdica e recreativa.
Primeiramente, realizamos um momento de sensibilização envolvendo
todo o grupo de funcionários da escola para destacar o objetivo e a
importância da realização da COOPA em nossa escola. Após, iniciou-se
a distribuição de tarefas e sugestões de atividades: jogos, apresentação
das equipes, premiação, etc.
Assim sendo, houve um sorteio das equipes com nomes de países que já
haviam participado da Copa do Mundo. Cada equipe representou um
país, apresentando sua bandeira e curiosidades típicas.
No dia da abertura, a mascote apresentou a bola indestrutível a todos
os presentes juntamente com o vídeo explicativo da mesma. Dando continuidade, todas as equipes desfilaram e apresentaram alguma curiosidade sobre seu país.
No dia dos jogos, novas equipes foram formadas a partir de sorteio de
cores, como forma de mostrar que todos são iguais, que não há time
“melhor” ou “pior” e que todos podem ser vencedores. Os jogos vivenciados pelos alunos foram: futpar, futebol adaptado (um aluno de olhos
vendados era guiado por outro colega) e cabeçobol.
A premiação (bilhetes produzidos pelos alunos em sala de aula com
frases de agradecimento e motivação) foi entregue pelos próprios alu-
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nos no final da COOPA juntamente com alguns doces, como forma
de mostrar que no fim todos são vencedores e que a cooperação e a
amizade são atitudes valiosas no mundo atual.
A COOPA de Futebol Cooperativo foi realizada com muito sucesso em
nossa escola, pois conseguiu mobilizar toda a comunidade escolar, tendo a participação e o empenho de todos. Deixou como legado o fortalecimento do vínculo da cooperação e de valores fundamentais para a
construção de um ambiente escolar agradável e cooperativo.
Acreditamos que em breve veremos esta nossa manchete impressa em
todos os lugares:

“A COOPA foi mais
um passo no caminho
que desejamos seguir:
o caminho da alegria,
da motivação, união e
respeito ao próximo.”
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COOPERATIVA PARCEIRA: SICOOB CREDITAPIRANGA

CENTRO EDUCACIONAL SÃO JOÃO DO OESTE
SÃO JOÃO DO OESTE/SC

A

COOPA de Futebol Cooperativo surgiu como um momento importante de reflexão e ação, uma vez que para o grupo da escola Centro Educacional São Joao do Oeste, o formato contemplou diretamente a
situação/problema da escola: “Quem somos, como convivemos e como
podemos aprender juntos a nos respeitar?”, bem como, fez renascer a
inspiração para incorporar ações em nosso dia a dia, que estejam voltadas a cooperação e ao bem-estar proporcionado pelo bem conviver.
A partir desta constatação, a COOPA de Futebol Cooperativo envolveu
a participação de todos, ficando novamente evidente a necessidade da
cooperação e do trabalho em conjunto, para que possamos evoluir com
um mesmo objetivo, neste caso, a realização prática do que já estava
rascunhado em papel desde a etapa formativa na Oficina de Co-criação, em Chapecó.
Tornou-se assim, real a primeira parte do trabalho: a sensibilização e
acolhimento de todos os personagens iniciais desta história, professores,
funcionários e direção escolar, ou seja, o grupo escolar. Uma vez tomadas as ideais e combinados os caminhos, começamos a escrever juntos
a história da COOPA de Futebol Cooperativo.
Era uma vez uma escola chamada Centro Educacional São Joao do
Oeste, localizada no município de São João do Oeste, extremo oeste do estado de Santa Catarina. Juntos, adultos e crianças, formam a
grande família CESJO, que desafiados e devidamente motivados pelo
SESCOOP/SC e Projeto Cooperação, criaram juntos uma forma diferenciada de ver e sentir a Copa do Mundo de Futebol.
Este projeto foi dividido em três momentos, no dia 15 de junho abertura
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conjunta com todas as escolas abraçadas pelo SICOOB Creditapiranga,
no dia 18 de junho abertura na nossa escola e no dia 19 o grande dia,
o dia do jogo. O encerramento foi realizado no dia 21 de junho.
A aventura começou com os personagens protagonistas, os alunos,
como pesquisadores dos países participantes da Copa do Mundo Fifa
2018, para apresentação no dia da abertura e continuou com a decoração e organização dos espaços da escola.
A abertura da COOPA de Futebol Cooperativo teve dois momentos significativos e marcantes. O primeiro em Itapiranga, cuja experiência projetou o tamanho da importância do projeto. O segundo momento de
abertura se deu na escola, onde cada turma de alunos trouxe à tona os
resultados das aprendizagens em sala de aula, apresentado os países
participantes da Copa Fifa.
As turmas do matutino realizaram a dinâmica “semeando sonhos” e as
turmas do vespertino, construíram com as bandeiras e informações de
cada país, o painel das chaves da Copa Fifa 2018. Neste mesmo dia,
foi realizada uma dinâmica com balões que culminou na formação das
equipes. Equipes com alunos do terceiro, quarto e quinto ano e equipes
com alunos do segundo e primeiro ano. Depois de formadas as equipes,
cada uma, com orientação de um professor, criou o seu “grito de garra”,
e também tivemos um momento de brincadeiras descontraídas utilizando
os mesmos “gritos de garra." Encerramos este primeiro dia de atividades
com a dança circular Pagode Russo e o registro fotográfico das equipes.
O dia dos jogos foi o momento de colocar em prática as estratégias da
cooperação e para isso foi realizado o jogo futpar, onde as crianças de
mãos dadas foram levadas a refletir e buscar formas de conjuntamente
resolver situações do jogo. Quando a dupla realizava o gol era convidada a mudar de time e escolher outra dupla para jogar em seu lugar.
Desta maneira, o jogo cooperativo os fez repensar a ideia de adversários
e fortalecer a ideia de parceiros.
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O momento dos jogos certamente foi o mais empolgante, pois após
todos terem jogado já não mais importava ganhar ou perder, e sim jogar e se divertir. E neste dia encerramos com uma tremenda vontade de
continuar jogando.
O dia do encerramento iniciou com o jogo cooperativo da travessia,
onde os alunos foram convidados a participar da atividade lúdica em que
diferentes animais, separados por uma tempestade, precisaram construir
seu barco e juntos encontrar uma forma de se reunirem com os outros
animais e formarem um grande barco capaz de abrigá-los. Foi possível
com esta brincadeira perceber a importância da união e do despertar da
coragem de assumir riscos para que o grupo pudesse encontrar a solução. As crianças adoraram o momento e vibravam a cada etapa desse
jogo. Logo após, foi realizado o jogo cooperativo do pebolim humano,
envolvendo todos os alunos.
Neste mesmo dia, aconteceu o momento da avaliação, onde cada aluno
pode escolher um emoji triste ou feliz e colá-lo no painel avaliativo, onde
se percebeu de forma concreta o sucesso da COOPA de Futebol Cooperativo. Encerramos este dia com a música e dança circular símbolo do
projeto, o Pagode Russo, também muito adorado por todos.
Em todo o transcorrer da COOPA, o pensamento se fixava na frase “na
cooperação somos todos campeões”, usada na ornamentação da escola. Desta forma, um dos grandes ganhos foi o fortalecimento do grupo
escolar, que percebeu mais uma vez que juntando forças e ideias é possível realizar atividades e ações que num primeiro instante nos parecem
impossíveis.
Outro ganho está no aspecto transdisciplinar, pois num projeto como este
não se aprende apenas um conteúdo específico, mas o que se aprende
transcende o pedagógico e abre as portas da emoção e do aprender
para melhor conviver dentro e fora da escola. Mas, certamente o ganho
mais relevante foi perceber que é possível transformar um esporte essencialmente competitivo em um esporte inclusivo e cooperativo, o que
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mexe com as bases do individualismo e reforça a importância do coletivo. E este é um aprendizado que cada aluno como ser sujeito de sua
história levou levar para a sua comunidade familiar. Assim, a cooperação e a coletividade certamente irão se disseminar por toda a sociedade.
Nesta escola trabalha um grupo de 4 serventes, 10 professores e a diretora da escola. Todos cuidando com amor e carinho de 160 crianças e
seus familiares que juntos totalizaram 175 participantes.
Nesta breve história da COOPA de Futebol Cooperativo, não terminaremos com um “viveram felizes para sempre”, pois sabemos que esta é
apenas uma das muitas histórias cooperativas que esperamos e necessitamos registrar no diário de histórias de nossa escola e, quem sabe,
o primeiro título de uma nova história possa brevemente estampar os
jornais do mundo:

“O sucesso da COOPA CESJO
de Futebol Cooperativo, faz
a sociedade valorizar mais o
espaço escolar."
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COOPERATIVA PARCEIRA: SICOOB CREDITAPIRANGA

E.M. FUNEI
ITAPIRANGA/SC

A

ESCOLA Municipal Funei teve a honra de fazer parte da belíssima
COOPA de Futebol Cooperativo, através do Programa Cooperjovem. Um show de cultura e cooperação baseada nos princípios e valores
do cooperativismo por meio de atividades educativas.
Nosso objetivo foi despertar a importância do trabalho em equipe, promovendo a ajuda entre colegas de modo efetivo para a realização das
atividades. Os alunos divididos em equipes realizaram ações, recreações, confecção de bandeiras, jogos e outras atividades, interligando
todas as disciplinas. Assim, foi permitida a percepção da necessidade do
trabalho coletivo para o sucesso do grupo.
Na convocação do jogo, os alunos envolvidos em equipes, participaram,
vibraram e celebraram juntos, comemorando suas vitórias e conquistas,
e no final todos foram vencedores.
A cerimônia de abertura da COOPA de Futebol Cooperativo Funei iniciou com uma transmissão ao vivo, o que tocou o coração de todo
o corpo docente. Muita euforia e vibração marcaram o momento da
entrada das bandeiras, dos jogadores e por fim, a condução da dança
circular Pagode Russo. Após, foram realizados jogos cooperativos como
o futpar e o pebolim humano, que contemplaram estratégias de cooperação onde todos, em parceria, esqueceram a ideia de adversidade e
competição.
Além da abertura oficial, com a presença de todas as escolas no dia 15
de junho de 2018, a COOPA de Futebol Cooperativo na Funei teve seu
início no dia 14 de julho, nas dependências da escola no município de
Itapiranga/SC. Participaram do evento, todo o corpo docente, cada qual
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com seu país de escolha, juntamente com os coordenadores, locutor e
jogadores.
A realização da COOPA na Funei se desencadeou com a formação das
equipes. Do 1° ao 4° ano foram feitas 10 equipes e do 5° ao 9° ano,
foram formadas 6 equipes, cada qual também com seu professor coordenador. No total, participaram da COOPA 421 integrantes da escola,
sendo 210 alunos, 181 alunas, 30 da equipe escolar (professores, direção, estagiárias e merendeiras).
Com a realização da COOPA podemos afirmar que fomos desafiados,
pois vivemos numa sociedade muito individualista. É através de ações
como estas que percebemos os avanços, permitindo assim desenvolver
a capacidade de integração, socialização e trabalho em equipe, sempre
na perspectiva de aceitar o outro.
Também, obtivemos resultados bem significativos. Para nós foi gratificante perceber o interesse dos educandos em poder fazer parte deste
programa que é tão importante na vida escolar.
Um grande legado da COOPA na Escola Municipal Funei, foi o trabalho
em equipe, uma peça fundamental para o aprendizado e o envolvimento
dos professores no Programa Cooperjovem. Este faz com que haja uma
aproximação maior do corpo docente com alunos e familiares, permitindo a integração de várias pessoas numa mesma realização.
Percebeu-se que as nossas crianças levaram para suas casas o espírito
do cooperativismo, sentindo a necessidade da cooperação para viver
bem. A escola considera a COOPA de Futebol Cooperativo de extrema
importância na vida escolar. Foi um momento para integrar pais, alunos
e professores fazendo com que a família se sentisse acolhida e envolvida
pela escola.
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COOPERATIVA PARCEIRA: SICOOB CREDITAPIRANGA

E.M.I. BELA VISTA
ITAPIRANGA/SC

A

COOPA de Futebol Cooperativo em nossa escola foi introduzida de
forma lúdica e organizada, visando à integração e participação de
todos os alunos do 1º ao 8º ano. Como estratégia principal, procurou-se
integrar em cada equipe alunos de todas as turmas para que os mesmos
percebessem a importância de cada um dentro do contexto da COOPA
e da vivência na escola.
O grande desafio foi fazer essa mistura de idades na composição das
equipes, instigar a participação e o envolvimento de todos, promovendo
o respeito e a cooperação, para realizar todas as tarefas preparatórias:
elaboração das bandeiras, (professora de arte com os alunos); decoração da escola (grêmio estudantil e outros alunos orientados pela professora de arte; Formação das equipes (feita de forma aleatória de acordo
com a relação da chamada do diário de classe); “grito de garra” (cada
aluno elaborou um “grito de garra” e entregou para a professora de
Educação Física. Os integrantes de equipe escolheram qual seria o grito
de garra da sua respectiva equipe).
No dia 14 de junho de 2018, às 9:00h foi feita a solenidade de abertura
da COOPA na E.M.I. Bela Vista. O evento aconteceu no Ginásio Municipal em frente à escola, e contou com a participação de todos os alunos e
professores, também tivemos a presença de um representante do SICOOB.
Destacamos como momentos principais: entrada das delegações com
as bandeiras de todos os países participantes da Copa do Mundo de
2018; hino nacional brasileiro e russo; formação de um lindo círculo no
chão, contornado com as bandeiras; dança circular Pagode Russo, em
volta do círculo central formado com as bandeiras, com todos os alunos
e professores da escola.
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Findada esta cerimônia, as bandeiras foram levadas ao pátio da escola
e expostas no painel confeccionado para este fim. Na sequência, iniciamos os jogos da COOPA de Futebol Cooperativo com o pebolim humano com um super envolvimento por parte de todas as equipes formadas
por crianças de diversas idades e tamanhos, muita torcida e euforia a
cada gol.
Outros jogos da COOPA de Futebol Cooperativo foram acontecendo no
dia dos jogos em que a seleção brasileira de futebol entrava em campo.
Aconteceram sempre no contra turno do dia do jogo da seleção brasileira. Todos os dias, as atividades foram iniciadas após a dança circular
Pagode Russo.
Conforme os países foram sendo desclassificados dos jogos, a equipe
representante deste país removeu sua bandeira que estava exposta e
fez uma breve apresentação sobre algumas curiosidades de cada país.
Sobre este ponto, necessitamos refletir para encontrar formas de participação mais inclusivas e não classificatórias.
Os resultados alcançados após a realização da COOPA foram essenciais para melhorar o convívio e o respeito dentro do ambiente escolar.
O legado da COOPA de Futebol Cooperativo foi a oportunidade de
conhecer e fazer novos amigos aumentando assim a interação entre as
turmas. Foi um momento para desenvolver mais compreensão a respeito
da cooperação na prática escolar; para ampliar o círculo de amizades;
e para conhecer novas atividades e brincadeiras e aprender com elas
a nos relacionar em comunidade... para seguirmos sonhando juntos a
publicação de nossa manchete:

“E.M.I. Bela Vista realiza a COOPA e
promove mais cooperação na escola.”
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COOPERATIVA PARCEIRA: SICOOB CREDITAPIRANGA

E.M.R. SANTO ANTÔNIO
ITAPIRANGA/SC

A

ESCOLA Municipal Rural Santo Antônio, localizada em Linha Santo
Antônio, interior do município de Itapiranga, atende alunos da educação infantil do maternal, jardim e pré e mais alunos dos anos iniciais
do primeiro ao quinto ano, totalizando 200 alunos. Trabalham neste
estabelecimento de ensino 21 funcionários: serventes, estagiários, professores, secretária e diretora. A escola aceitou o desafio de participar da
COOPA de Futebol Cooperativo de 2018.
O desafio foi lançado pelo SESCOOP/SC em parceria com o SICOOB
Creditapiranga. Participamos da formação e sensibilização em Chapecó.
A COOPA de Futebol Cooperativo teve seu início no dia 15 de junho e
se estendeu até o dia 19 de julho.
No dia 15 de junho, no turno matutino, todos os alunos dos anos iniciais participaram no Complexo Oktober, na cidade de Itapiranga, da
abertura oficial da COOPA de Futebol Cooperativo, que teve a participação de todas as escolas que participam do Programa Cooperjovem
no município de Itapiranga e São João do Oeste. Foi um momento onde
alunos e professores puderam sentir o gostinho de como seria a COOPA
de Futebol Cooperativo em cada unidade escolar, um momento único,
encantador, de muita emoção, alegria e cooperação.
Partiu-se então, para a sensibilização de toda a equipe escolar, que num
trabalho coletivo elaborou todo o cronograma de execução das atividades para a COOPA de Futebol Cooperativo na Escola Municipal Rural
Santo Antônio. Foi uma tarde muito proveitosa, com inúmeras ideias e
sugestões, que já evidenciou a importância do trabalho coletivo e que a
COOPA de Futebol Cooperativo seria espetacular. Isso ocorreu no dia
15 de junho, no turno vespertino. Os trabalhos foram coordenados pela
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diretora Márcia e pelo professor de Educação Física Rafael e contando
com o envolvimento de todos os demais funcionários.
O objetivo principal da COOPA de Futebol Cooperativo na escola foi
despertar e promover a integração e a cooperação, tentando superar a
competição, enaltecendo sempre, que juntos todos ganham. O ambiente
escolar foi todo decorado com as cores verde e amarelo, pois paralelo a
COOPA de Futebol Cooperativo acontecia também a Copa do Mundo
Fifa, na Rússia. Foi o momento então de sensibilizar os alunos que já
demonstravam uma grande empolgação, destacando que nosso objetivo
maior era a cooperação e não a competição.
Partiu-se então para a formação das equipes, onde todos os alunos desde o maternal até o quinto ano foram envolvidos. Organizamos a caixa
surpresa onde foram colocadas sete cores de fitas, indicando cada equipe. Formaram-se sete equipes no turno matutino e sete no turno vespertino. Depois de formadas as equipes, foram realizadas o sorteio dos
países que fariam parte da COOPA de Futebol Cooperativo. Realizado o
sorteio, cada equipe se reuniu para escolher um líder para coordenar os
trabalhos. Escolheram o seu “grito de garra” e realizaram a confecção
de sua bandeira.
No dia 29 de junho realizamos a grande abertura da COOPA de Futebol Cooperativo na nossa escola. Esse momento foi realizado nos dois
turnos, matutino e vespertino, onde ocorreu a entrada das bandeiras do
Brasil, de Santa Catarina, do município de Itapiranga e a bandeira da
escola. Em seguida entraram todas as delegações com suas respectivas
bandeiras. Cantamos o hino nacional brasileiro. Em seguida recebemos
com muito entusiasmo e alegria o grande símbolo da COOPA de Futebol
Cooperativo, a bola dos sonhos, que foi trazida por um dos alunos de
patins. Logo após cada delegação apresentou seu “grito de garra." E,
como mão poderia faltar, dançamos o Pagode Russo, a dança circular
oficial da COOPA, contando com a participação de todos os alunos e
demais funcionários da escola. Depois desse momento a diretora Márcia
declarou aberta a primeira COOPA de Futebol Cooperativo da E. M.
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Rural Santo Antônio. Foi um momento muito especial para todos.
Em dias alternados foram realizados os jogos cooperativos do pebolim
humano, futpar e caçador invertido. Foram dias de muita diversão, integração, alegria e cooperação, onde conseguimos perceber a presença
crescente da ajuda mútua, do respeito pelas diferenças, do cuidado com
o outro e da coletividade.
No dia 19 de julho, realizamos o grande encerramento da primeira
COOPA de Futebol Cooperativo em nossa escola, onde reunimos os
200 alunos no turno matutino e fizemos uma grande integração entre
todos, reunindo as equipes com as mesmas cores para os jogos cooperativos. Nesse dia também fizemos o futebol maluco, a diversão foi
maravilhosa. Após os jogos foi realizado um grande coquetel, para comemorarmos a vitória de todos.
Paralelo a COOPA de Futebol Cooperativo, os alunos também tiveram
a oportunidade de assistir os jogos da seleção brasileira na Copa do
Mundo, torcendo e vibrando a cada lance e gol.
Registramos aqui alguns depoimentos de pais/mães/alunos/professores
e do coordenador do Programa Cooperjovem:
“Uma atividade diferenciada. Um momento de incentivo e companheirismo sem excluir qualquer pessoa. Notou-se uma nova forma de jogar, sem
a obsessão de ganhar ou perder, mas sim, com o intuito de cooperar e
auxiliar. Esta prática foi muito importante, pois é através da participação
com os colegas, que os alunos passam a praticar princípios de vivência
coletiva.” Pai.
“A COOPA de Futebol Cooperativo, despertou a consciência de cooperação, ajuda mútua entre os alunos, além disso mostrou que não há distinção entre os mesmos nos mais diversos quesitos, e o que mais importa
é a colaboração de cada indivíduo em seu grupo, para que cada um
possa oferecer o que tem de melhor, sem querer ser mais.” Pai.
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“Vejo isso como algo positivo, uma vez que a própria palavra já diz:
cooperativo. Cooperar entre os alunos, fez com que crescessem como
pessoa, e principalmente como equipe. O trabalho em equipe é algo que
precisa ser resgatado e trabalhado muito, para que as crianças e próprios
adultos saibam respeitar e valorizar o próximo, como a si mesmo. Parabéns pelo trabalho cooperativo.” Aluno.
“A COOPA de Futebol Cooperativo que aconteceu em nossa escola foi
legal, interessante e diferente, porque foi um jogo onde todos puderam
participar, onde todos trabalharam em grupo, desde a confecção das
bandeiras até os jogos. Também foi muito interessante na parte em que
ninguém iria ganhar ou perder nesses jogos cooperativos. Essa COOPA
foi uma experiência nova para todos, porque houve cooperação e integração entre todos.” Aluno.
“A COOPA foi a coisa mais divertida que aconteceu na nossa escola.
Foram dias que os alunos ficaram mais próximos e fizeram novas amizades. Gostei das atividades em grupo, dos jogos e principalmente que não
existiu competição, mas sim a cooperação.” Aluno.
“Foi uma atividade divertida e com o propósito de incorporar e resgatar
atitudes mais solidárias e menos competitivas, mostrar para os alunos
o valor do próximo, a importância de cada um no grupo, da ajuda, do
respeito.” Aluno.
“Foi uma integração muito boa que aconteceu em nossa escola, pois os
alunos puderam praticar atividades deixando de lado a competição. Mesmo sabendo que não teria um vencedor no final dos jogos todos os alunos se dedicaram ao máximo. Acredito que o entusiasmo dos alunos se
deu de forma que foi divulgado o projeto da COOPA. Logo na abertura,
algo diferente. Saíram de lá com uma expectativa muito grande. Quando
iniciou na escola a expectativa e empolgação continuou. Ao encerrarmos
os jogos a maioria solicitou a continuidade dos mesmos, demonstrando
assim que os jogos na nossa escola foram um sucesso.” Professor.
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“O envolvimento e participação da E.M. Rural Santo Antônio na realização da COOPA evidenciou um grande compromisso da comunidade
escolar com um novo olhar para a educação. A realização do projeto
trouxe para a escola uma maior sensibilização sobre a importância da
colaboração, tendo ainda a certeza de que são possíveis através do esporte, da diversão e do trabalho em equipe. Mostraram que é possível
o caminho da educação pela e para a cooperação.” Coordenador do
Programa Cooperjovem.
Após o encerramento da COOPA de Futebol Cooperativo e dos depoimentos que ouvimos, ficamos com a certeza de que esse projeto engrandeceu e fortaleceu os valores humanos entre todos os integrantes da
grande família da E.M. Rural Santo Antônio, desafiando-nos a constantemente buscar a integração e a cooperação entre família/alunos/escola.
Estes valores humanos seriam noticiados em nossa manchete de para um
mundo mais cooperativo da seguinte maneira:

“Juntos somos mais fortes:
COOPA de Futebol Cooperativo
na E. M. Rural Santo Antônio
fortaleceu valores humanos,
respeitando diferenças."
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COOPERATIVA PARCEIRA: SICOOB CREDITAPIRANGA

E.E.B. CRISTO REI
SÃO JOÃO DO OESTE/SC

Q

UANDO recebemos a oportunidade de participar da formação
para professores, nossos profissionais, curiosos e sedentos do desafio que viria à frente, aceitaram. Pensar e planejar todas as ações e
sensibilizar toda a escola para esta proposta, seria o nosso desafio. Desafio aceito, veio o planejamento. No primeiro instante após a formação
na Oficina de Co-criação, teve um momento de encontro com a equipe gestora/pedagógica da escola para traçar todo um cronograma da
COOPA de Futebol Cooperativo.
Em seguida, foi proposta a data de 06 de junho para a sensibilização
da escola. Precisamos aqui destacar que existem duas redes na mesma
escola – municipal e estadual. E o programa está inserido na rede estadual. Uma vez entendido que toda a escola é uma só, a rede municipal
foi convidada a participar da COOPA e com o aval da secretaria de
educação, entraram para o jogo da cooperação.
Já na sensibilização notou-se que os professores prontamente aceitaram o desafio, queriam jogar, queriam experimentar outras propostas
de jogos. E isso já era muito bom. Alinhado o planejamento, iniciaram
os trabalhos em sala de aula, em cada disciplina realizaram diferentes
abordagens sobre a Copa do Mundo na Rússia e sobre a COOPA de
Futebol Cooperativo.
Ainda na formação ficou alinhado que teríamos uma abertura coletiva organizada pelo coordenador Gilvane Klein, do SICOOB Creditapiranga juntamente com representantes de todas as escolas e com participantes da abrangência da Cooperativa. Estava marcado para dia 15 de junho acontecer à
solenidade de abertura da COOPA de Futebol Cooperativo. Foi muito bonito e emocionante para todos e os alunos sentiram-se felizes em participar.
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Nosso segundo desafio a ser superado foi realizarmos jogos na
escola que não teriam perdedores, ao contrário, todos ganhariam
juntos.
A escola que falamos é a Escola de Educação Básica Cristo Rei juntamente com o Centro Educacional Cristo Rei localizada em Linha Cristo
Rei, São João do Oeste/SC. A COOPA de Futebol Cooperativo iniciou
no dia 20 de junho e estendeu-se até dia 13 de julho quando tivemos o
encerramento. Com cronograma a ser seguido, os jogos transcorreram
em diversos momentos.
Foram feitas 8 equipes de 15 alunos. Os alunos do Ensino Médio participaram como torcedores, organizadores, apoiadores, repórteres, fotógrafos, entre outros.
A COOPA de Futebol Cooperativo trouxe à tona discussões referentes à
individualidade, competição e exclusão. Enfatizou o trabalho em equipe
tanto de professores quanto de alunos. Mostrou que é possível todos ganharem. Ganhar uma medalha e ver a alegria no rosto de todos, sabendo que todos ganhariam foi muito bom. A medalha foi feita de sucata,
restaurada por professores e serventes, ganharam cor, ganharam vida e
significados como respeito pelo outro, cuidado com o outro, cooperação
e ganhar junto.
Envolveram-se diretamente 120 alunos, 10 professores, 2 da equipe
gestora, 6 serventes/merendeiras. Indiretamente, foram 46 alunos, 20
professores, pais e comunidade, totalizando 204 participantes.
Claro que é uma soma de fatores, comentou nossa gestora Andréa de
Souza Hackenhaar, mas um fato que chamou muita a atenção foi quando da realização da feira regional do conhecimento em nossa escola.
Como todos os anos ocorre em uma escola da regional, este ano, ainda
no início, nossa escola foi convidada a sediar a feira. Também é de conhecimento de todos que sempre são escolhidos os melhores projetos. E
por diversas razões, o governo determinou que não tivesse feira estadual.
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Chegou-se a discutir a viabilidade da realização da feira. Por decisão da
unidade de atendimento e do grupo de gestores, optou-se por realizar
a mesma em nossa escola. E aí veio a surpresa: que o lugar era muito
adequado uma vez que estavam envolvidos no Programa Cooperjovem
e na COOPA e que seria perfeita para dar ênfase a feira como sendo
um momento onde todos poderiam jogar juntos e vencer juntos. E isso
foi emocionante, saber que o trabalho da escola estava sendo validado
por um evento de grande magnitude, saindo dos muros da escola a ideia
do cooperar, do ganhar juntos. E que no final, vimos todos os alunos se
sentirem bem, compartilhando saberes, ganhando com esse momento. E
outra vivência foi de ver nos alunos querendo jogar mais, ter esses jogos
não só na COOPA, pois todos se divertiram muito. Fortaleceu ainda
mais a equipe.
E concluindo este nosso breve relato, destacamos abaixo, alguns dos
furos de reportagem colhidos durante o evento e que bem representam o
legado da COOPA deixado para a escola:
“Foi um momento de aprendizagem, com sentimento de alegria e satisfação conseguimos alcançar o objetivo: estar promovendo a cooperação.”
Sérgio Luís Theisen, Professor e coordenador do Programa Cooperjovem
na escola.
“O espírito de equipe entre alunos e professores gerou aproximação entre os mesmos. Foi positivo, pois os alunos participaram dos jogos cooperando e ganhando.” Eloide Lurdes Fischer, professora.
“Pude ver a mobilização de toda a escola, o comprometimento dos professores e direção em realizar atividades onde os alunos pudessem se
sentir bem, participando.” Aline Dresch, merendeira de escola.
“A COOPA foi um momento de ensinar aos alunos que nem sempre é
necessário vencer, mas sim ajudar, interagir e cooperar um com outro.
Saber que a união faz a força.” Ivanir Schneider Mayer, professora rede
municipal.
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“Considero uma iniciativa plausível integrar a cooperação ao meio escolar, valorizando as particularidades de cada aluno. Foram momentos
inesquecíveis, momentos de alegria, diversão e conhecimento.” Camila
Muller Theisen, aluna e presidente do grêmio estudantil.
“Achei legal todos os jogos, pebolim humano, o futpar e os demais, só
acho que os grandes deveriam ter mais paciência conosco.” Delonei Pruche, aluno 6º ano.
“Gostei de tudo e também quando fomos até Itapiranga, foi muito bom.”
Caroline Simon, aluna 6º ano.
“No começo foi difícil até entender esses jogos, mas depois foi muito
bom.” Leticia Wolfart, aluna do 8º ano.
“Não nos preocupamos em quem ia ganhar.” Nicole Mayer, aluna
do 8º ano.
“Achei que seria como a Copa, mas depois vi que foi bem cooperativo.”
Fernanda Giehl, aluna do 6º ano.
Nossas manchetes com as hashtags que gostaríamos de ver estampadas
em todas as mídias, são:

#todosvenceram
#vemviveraCoopa
#todosganhamos
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COOPERATIVA PARCEIRA: SICOOB CREDITAPIRANGA

E.M.I.R. CELESTINO FORNECK
ITAPIRANGA/SC

N

A Escola Municipal Emir Celestino Forneck, a COOPA de Futebol
Cooperativo foi esperada com muita expectativa. O objetivo maior
foi proporcionar momentos de aprendizado e cooperação, envolvendo a
ludicidade e a diversão, com o foco de todos vencermos juntos.
Inicialmente foi feita uma roda de conversa. Na primeira rodada os alunos e professores colocaram o que já ouviram, ou viram sobre acerca
da Copa do Mundo da Fifa, na Rússia. Na segunda rodada foi elencada
a conversa sobre a COOPA de Futebol Cooperativo que aconteceu em
paralelo a Copa do Mundo.
Em seguida, foi confeccionado o símbolo da COOPA, onde cada componente dos grupos fez um amassado de papel para confecção da bola e no
decorrer da atividade, falaram-se palavras significativas. Depois, em um
grande grupo fizemos a dança circular Pagode Russo ao redor do símbolo.
Isso tudo para fazer um “esquenta” da COOPA de Futebol Cooperativo.
Depois aconteceu o momento da reportagem, onde alguns alunos foram
encarregados de entrevistar seus colegas sobre a expectativa do desenrolar da COOPA de Futebol Cooperativo (antes, durante e depois). Também aconteceu a confecção de folders com curiosidades sobre a Copa
do Mundo de Futebol e também de jogos cooperativos, assim como a
elaboração de convites para a realização da COOPA, que foram enviados aos colegas, famílias e imprensa.
Em sala, cada turma trabalhou a COOPA de Futebol Cooperativo de
forma transdisciplinar:
• 1º ano: Foi feito um estudo fonético sobre a palavra Copa Rússia
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e COOPA Brasil. Abordando as letras referentes à grafia e fonema,
elencando a família silábica das mesmas, formando e descobrindo
palavras relacionadas ao tema. Também houve diálogo e criação através de recortes, colagens e dois campos de futebol. Um da Copa do
Mundo e outro da COOPA de Futebol Cooperativo. Foram formados
o número de jogadores da seleção brasileira (11) e o número de alunos no campo de COOPA de Futebol Cooperativo (21). Houve ainda
resolução de atividades de adição, subtração e histórias matemáticas
relacionadas aos números dos jogadores. Organizaram-se os nomes
dos jogadores dos dois times (seleção e alunos) em ordem alfabética.
• 2º ano: Desenvolveu-se uma maquete de um campo de futebol onde
um time foi dos jogadores da seleção e o outro dos alunos; outro
estudo sobre a Copa na Rússia, localização no mapa; debate sobre a
história da escolha da mascote da Copa do Mundo e pintura, nome
dos países, histórias matemáticas, frases e um pequeno texto com desenho relatando todas as atividades que foram feitas sobre a COOPA
de Futebol Cooperativo.
• 3º ano: Fez a história das mascotes da Copa Fifa com seus respectivos anos e países, atividades envolvendo as quatro operações relacionadas aos anos e jogos das Copas já realizadas, confecção da mascote da turma para a COOPA, curiosidades sobre o país da Copa em
forma de textos, músicas da seleção brasileira sobre todas as Copas e
criaram uma música para a COOPA com um tema da turma.
• 4º ano: Fez reportagem, localização no mapa-múndi, dos países que
participam da Copa do Mundo, acompanhou os resultados dos jogos
e completou a tabela após cada jogo no mural da escola.
• 5º ano: Trabalhou em grupo, pesquisa, sorteio entre os grupos dos
países participantes, a localização do país e continente, forma de governo (monarquia ou república), língua oficial, costumes, curiosidades, apresentações dos trabalhos em sala. Importante colocar que as
curiosidades foram apresentadas aos demais alunos da escola. Em
sala foram confeccionadas correntes, onde cada aluno representou em
forma de escrita suas expectativas em relação à COOPA, bem como,
seu envolvimento para que a mesma seja um sucesso e em conjunto foi
montada a corrente cooperativa e exposta na sala de aula.
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Para a formação de equipes os alunos se reuniram em círculo para uma
dança em grupos conforme números previamente distribuídos e cada
grupo combinou a coreografia que usaria. Houve apresentação das danças pelos grupos, roda de conversa para definir o nome, “grito de garra”
e bandeira. O nome da equipe deveria estar relacionado a alguma palavra ligada à cooperação (harmonia, sintonia, união, etc.) e em seguida
houve a apresentação das equipes.
Para a abertura, realizada no ginásio da E.E.B. Humberto Machado,
foram convidados os alunos, direção e professores da escola estadual
para prestigiar e participar do evento. Cada time entrou com uma bola,
deixando-a no centro e fez uma dança para se apresentar. Em seguida,
foi realizada uma partida de pebolim humano envolvendo alunos e professores da escola Municipal Emir Celestino Forneck e a E.E.B. Humberto
Machado.
Foram desenvolvidos no decorrer da COOPA de Futebol Cooperativo
os seguintes jogos cooperativos: futpar, cabeçobol e pebolim humano.
Aconteceram de forma interativa com os alunos da escola com um possível intercâmbio entre outra escola.
Após os jogos e também na avaliação final, realizamos rodas de conversa sobre a prática dos jogos e sobre a COOPA em geral, através da
atividade “bola murcha e bola cheia”, assim como um mural coletivo de
avaliação, caracterizando rostinhos personalizados do que foi ótimo e o
que poderia ser melhor.
Para divulgar e documentar o evento foram feitos fotografias e vídeos,
registrando momentos do desenrolar do projeto, os quais foram veiculados nas mídias sociais.
Para encerrar a COOPA de Futebol Cooperativo, realizamos uma confraternização coletiva com lanche cooperativo.
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COOPERATIVA PARCEIRA: SICOOB CREDITAPIRANGA

E.M.I. ESPERANÇA
ITAPIRANGA/SC

A

PROPOSTA da E.M.I. Esperança para a COOPA de Futebol Cooperativo foi de maneira objetiva e clara, oferecer para toda comunidade escolar algo diferente, en volvendo todos em um clima de cooperação, participação e descontração, através de jogos e atividades lúdicas,
envolvendo no mínimo 32 países participantes da Copa do Mundo de
Futebol, adquirindo conhecimentos através da pesquisa dos seus costumes, hábitos, gastronomia e culturas.
Todos os alunos, professores, direção e comunidade escolar, se envolveram de tal maneira que todos se integraram através do esporte, vivenciando os valores cooperativos de forma integrada e usando práticas
saudáveis que resultaram em um maior cuidado com o outro.
O tom da COOPA de Futebol Cooperativo já se deu desde o início, a
partir da mobilização dos professores e da realização do projeto “União
das nações através da COOPA”, os alunos foram bem recepcionados e
receberam um ingresso especial para a COOPA. Nesta dinâmica explorou-se o coleguismo, a amizade e o comprometimento de cada um com
o período dos jogos.
Transformamos o ambiente escolar no clima da COOPA de Futebol Cooperativo, com momentos alegres que traduzissem algo fora do cotidiano
e incentivamos a criação de momentos de cooperação com o outro,
através de jogos e brincadeiras realizadas com todos os integrantes desta
unidade escolar.
Ornamentamos a escola para chamar a atenção de todos, e mostrar aos
educandos o real clima da COOPA e para que todos cooperassem para
que atingíssemos nossos objetivos.
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Com o envolvimento de professores, alunos e funcionárias, foi realizada
uma abertura oficial com envolvimento dos países participantes, com a
apresentação das respectivas bandeiras e entrada das delegações. Envolvemos todos no momento da dança circular Pagode Russo e que foi
considerado o momento ápice do evento. Após, assistimos no telão ao
primeiro jogo de estreia do Brasil contra Suíça com uma grande torcida.
Durante a semana seguiram-se as atividades da COOPA, com participação de todos em jogos cooperativos de futpar, pebolim humano entre
outras atividades, focando a cooperação com o próximo.
Durante o período de realização das atividades, conseguimos perceber
que os desafios propostos nas atividades levaram a uma maior valorização do outro e deixando de lado o individualismo. Houve uma maior
participação de forma efetiva, de modo que todos tiveram o cuidado de
dar o seu melhor, coletivamente.
A Escola Esperança iniciou a preparação no dia 10 de junho desenvolvendo as atividades e jogos, tendo no encerramento dia 20 de julho,
uma confraternização com todos os alunos e professores.
Estiveram envolvidos nessa organização os professores: Katiana Giehl
e Carline Marasca (Ed. Física), Liane Jaehn, Eliezer Pandolfo (Dança),
Professora Gabriela Caspers (2º ano), Lidiane Altenhofen, Clicerio Loewenstein (Diretor), Rafaela Ebeling (Secretária).
Foram muitos os benefícios em consequência da realização da primeira
COOPA de Futebol Cooperativo na escola, dentre eles podemos destacar a colaboração mais espontânea dos alunos, o cuidado maior com
o próximo, a compreensão e ajuda sem apenas pensar em vantagens,
e a motivação de realizar mais eventos com um envolvimento maior no
número de alunos e de maneira cooperativa.
Após o período da COOPA percebeu-se que houve uma proximidade
maior entre os profissionais da escola em decorrência das atividades que
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foram desenvolvidas em equipe, além de um comprometimento maior
com suas respectivas disciplinas. Com relação à indisciplina e evasão
entre outros fatores, não sentimos muita diferença ou avanço nestes aspectos, uma vez que ainda continuam alguns fatos isolados.
A direção da unidade escolar considera que o legado deixado pela
COOPA de Futebol Cooperativo, foi a mobilização de todos os integrantes deste educandário, transformando os dias em momentos agradáveis
com maior envolvimento e participação dos professores e alunos, com
atividades que mostraram a importância de valorizar o próximo através
do lúdico, onde todos passaram a serem vencedores em um mesmo
jogo.
A COOPA de Futebol Cooperativo teve o envolvimento de 268 alunos,
dos quais 156 meninos e 112 meninas, 13 professoras e 3 professores,
6 da equipe técnica e 2 gestores. Somando um total de 292 envolvidos.
Diretamente não tivemos o envolvimento das famílias, pois as atividades
realizadas aconteceram durante o turno de aula com o envolvimento
dos alunos e professores. E todos nós imaginamos a seguinte manchete
simbolizando esta nossa primeira, de muitas outras COOPAs que virão:

“Escola realiza projeto
“União das Nações através
da COOPA.”
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COOPERATIVA PARCEIRA: SICOOB CREDITAPIRANGA

E.M.I.R. OSCAR PUHL
ITAPIRANGA/SC

A

COOPA de Futebol Cooperativo aconteceu na Escola Oscar Puhl,
entre os dias 11 de junho de 2018 e 18 de julho de 2018. A escola
se localiza na comunidade de Linha Sede Capela, interior do município
de Itapiranga, contemplando a educação infantil e as séries iniciais do
ensino fundamental. Estudam na escola em torno de 100 alunos.
A COOPA de Futebol Cooperativo da Escola Oscar Puhl foi organizada
contando, principalmente, com a participação da diretora Cléria Maria
Deters Klein, da coordenadora do Programa Cooperjovem, Carline Roden Eidt e do professor de Educação Física, Ricardo Rother, também se
envolveram no projeto todos os professores da escola, tanto regentes
de turma, como de disciplinas específicas. No total 11 professores, que,
através de muito trabalho e planejamento coletivo, tornaram possível
essa experiência na escola.
A COOPA de Futebol Cooperativo teve como objetivo promover a integração entre alunos, professores e funcionários, através de atividades
baseadas na cooperação, bem como relacionar as mesmas com a Copa
do Mundo de Futebol, que acontecia nesse mesmo período, na Rússia.
Desde seu planejamento, toda equipe foi desafiada a trabalhar coletivamente. A programação foi definida pelo grupo de professores, sendo
que cada qual participou com determinadas ações ao longo do desenvolvimento das atividades. Sem dúvida, foi uma proposta transdisciplinar,
onde a escola toda se envolveu, aprendeu e se divertiu.
Antes de iniciar as atividades com os alunos, o ambiente escolar foi decorado, destacando as cores da bandeira brasileira. Aos poucos o clima
da Copa Fifa foi tomando conta de todos. Neste momento, a ideia de
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uma COOPA de Futebol Cooperativo foi apresentada aos alunos e professores e o olhar voltou-se da competição na Rússia para a cooperação
na escola.
Os alunos da alfabetização se encantaram com a descoberta de novas
letras relacionadas a Copa: Z de Zabivaka e R de Rússia. A educação
infantil conheceu as cores da bandeira brasileira; algumas turmas das
séries iniciais construíram painéis sobre os valores e atitudes nos jogos,
bem como conheceram os nomes dos países participantes da Copa na
Rússia, pintaram suas bandeiras e localizaram os mesmos no mapa.
Uma vez que todos já tinham um conhecimento básico da Copa, foram
desafiados a participar da COOPA de Futebol Cooperativo na escola.
Após a sensibilização, foram formadas equipes, envolvendo todos os
alunos das séries iniciais. Foram formadas oito equipes, conforme o número de grupos da primeira fase da Copa
Com as bandeiras dos países do seu grupo, cada equipe fez uma releitura e criou sua própria bandeira, para representar a equipe na COOPA
de Futebol Cooperativo. Tendo uma bandeira e um nome, o próximo
desafio foi criar seu “grito de garra." Os alunos do quinto ano ficaram
responsáveis pelas reportagens.
No dia 15 de junho, a escola participou com os alunos das séries iniciais
da abertura da COOPA de Futebol Cooperativo na cidade de Itapiranga/SC. Os alunos puderam sentir o gostinho do que é uma Copa e participar de um momento solene como este, deixou tudo mais encantador.
Na oportunidade, foi gravada uma entrevista, onde um aluno do quinto
ano conversou com o professor de Educação Física a respeito do evento.
Para esse aluno, foi um momento marcante, pois a experiência foi muito
positiva.
No dia 20 de junho foi a vez de realizar a abertura oficial da COOPA de
Futebol Cooperativo na escola. Foi também um momento solene, com
apresentação das delegações, com suas bandeiras, entrada do símbolo
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da COOPA, mesa de honra com representantes de todos os setores, hino
nacional e jogo coletivo. Neste dia a COOPA contou com a participação
dos alunos da educação infantil.
Na oportunidade, o jogo cooperativo realizado foi o pebolim humano,
envolvendo alunos, professores e funcionários, onde todos perceberam a
importância da cooperação e tiveram uma experiência de jogo divertido
sem ganhador ou perdedor, ou seja, sem competição, desfazendo um
mito de que a competição é que motiva os jogos.
Após esse dia, houve a realização dos jogos de futpar. Os alunos se
envolveram e se divertiram muito com esse jogo. As camisas de duplas
foram um desafio maior, pois para conseguir jogar desta maneira, era
necessário um cuidar do outro, agir juntos, zelar pelo outro e estar atento
ao coletivo.
Durante toda Copa do Mundo da Rússia, os alunos acompanharam os
resultados dos jogos e anotaram em um mural, assistiram e torceram
pela seleção brasileira na escola, quando os jogos eram em horário de
aula.
No dia 18 de julho, os alunos realizaram um piquenique na escola, celebrando o fim dos jogos da COOPA com muita alegria, pois, apesar dos
resultados na Rússia, tivemos a certeza de que na nossa escola fomos todos campeões, e a vitória foi merecida, pois todos, alunos, professores e
funcionários, trabalharam, brincaram e torceram juntos uns pelos outros.
Obtivemos resultados muito positivos, pois além dos alunos interagirem
e se divertirem, os mesmos entenderam o espírito da cooperação, que
um jogo competitivo pode ser sim um jogo cooperativo, onde o objetivo
comum é que todos ganham juntos, como bem explicado pelo depoimento do nosso professor de Educação Física: “O projeto da COOPA
de Futebol Cooperativo proporcionou aos participantes a ressignificação
da cooperação em geral, seja no esporte ou na realidade do dia a dia.
Valores como o respeito pelas individualidades e a importância do tra-
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balho em equipe para um fim comum se tornaram evidentes e ainda
permanecem em diversas atitudes dos educandos em sala de aula. A
COOPA nos trouxe ideias de incluir atividades cooperativas no dia-a-dia
para criar uma consciência grupal onde cada um com sua competência
irá conseguir ajudar a todos a alcançar o objetivo previsto, fortalecendo a
ideia de que ninguém perde e sim todos ganham."
Nossa manchete para a COOPA de Futebol Cooperativo, que em breve
estará estampada em todo o mundo é:
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“A E.M.I.R.
Oscar Puhl teve
grande êxito
na organização
da COOPA
de Futebol
Cooperativo
para promover
a cultura da
cooperação”
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COOPERATIVA PARCEIRA: SICOOB CREDIVALE

CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR HENRIQUE BUSS
SÃO LUDGERO/SC

C

OOPA de Futebol Cooperativo na escola realizou ações de cooperação e trabalho em equipe, fazendo uma conscientização de que
é possível todos serem campeões, jogando juntos. Com isso, a escola
realizou três atividades relacionadas com o cooperativismo: o gol da
solidariedade, o jogo da memória cooperativo e os jogos cooperativos.
O gol da solidariedade foi uma campanha de arrecadação de leite, produtos de higiene e limpeza para serem doados para ASACAD (Associação de Apoio à Criança e Adolescente de Braço do Norte). Foi montada
uma caixa em formato de gol para deixar na escola, prefeitura e também
no ginásio de esportes Lino Philippi no dia da final do campeonato municipal de futsal, um evento que atrai um grande público.
O jogo da memória ficou sob a responsabilidade dos professores de sala
para organizarem com seus alunos uma maneira de elaborar esse jogo
da melhor forma para eles. O objetivo era cada aluno confeccionar seu
próprio jogo com três palavras e três desenhos sobre a cooperação. Este
jogo foi utilizado depois dos jogos cooperativos da COOPA, como premiação para todos e para, após o término da aula, levarem para casa e
compartilhar com suas famílias.
A COOPA de Futebol Cooperativo foi realizada no dia 21/09/2018,
no Centro Educacional Professor Henrique Buss, localizado na cidade
de São Ludgero/SC. A organização do mesmo ficou por conta dos professores de Educação Física e também pela coordenadora pedagógica,
contando com a participação de todos os outros colaboradores que ajudaram com ideias e divulgação dos trabalhos.
Antes de ocorrerem os jogos, fizemos uma cerimônia de abertura no dia
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20/09/2018, também no ginásio da escola, onde tivemos a participação do prefeito de São Ludgero, Ibanês Lembeck; da diretora da Asacad,
Rosilei Nazário; da secretária de educação, Sirlene Machado Cunha
Joaquim; do presidente do SICOOB Credivale, Ivonir Buss; e da gerente
do posto de atendimento do SICOOB de São Ludgero, Mariana Della
Giustina Santana. No cerimonial de abertura realizamos a entrada das
equipes, cantamos o hino, fizemos juramento, tivemos a participação do
Coral Vozes de Anjo, que fizeram uma linda apresentação emocionando
os presentes. Para encerrar entregamos uma bola viajante simbólica para
as autoridades e as arrecadações para a Asacad.
Para os jogos cooperativos, foi elaborada pelos alunos, juntamente
com os professores de Artes, uma bola viajante, feita de papel machê,
na qual cada turma ficou responsável por decorá-la para mandarmos
para casa de cada um dos alunos antes do dia dos jogos. A bola foi
usada também como um símbolo da COOPA de Futebol Cooperativo
e lembrança dos jogos, e também para ser entregue as autoridades na
abertura do evento.
A organização das equipes ficou por conta da coordenadora Simone,
que dividiu as turmas por cores do Programa Cooperjovem e atribuiu nomes, como: gol, pênalti, drible, meia-lua, bicicleta e bolão. As atividades
foram todas relacionadas com bola e balão, tais como: embaixada com
balão, passando balão com os pés, futpar, carangueijobol, revezamento
com balão, enchendo o saco, trave móvel, corrida do sopro, pebolim
humano, formar letra humana, trave é a perna, passando o bambolê,
andar em fila sentados com bola, esteira, estafeta com taco e bola e
cabo de guerra.
Nosso primeiro desafio foi como e onde seriam os pontos de acesso à
caixa para arrecadação do gol da solidariedade e divulgação da mesma.
Começamos fazendo a divulgação através dos meios de comunicação
e redes sociais, falando do objetivo da caixa e onde ela se encontraria.
O segundo desafio foram quais brincadeiras utilizar no dia dos jogos e
como realizaríamos a abertura. Sempre que vamos organizar algo, esta-
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mos em busca do melhor para a escola e nossos alunos, portanto, pesquisamos, estudamos e conversamos muito para podermos encontrar as
melhores ideias para agradar a todos e alcançar os objetivos do evento.
Com o nosso gol da solidariedade, uma das atividades da COOPA de
Futebol Cooperativo, conseguimos mobilizar muito a comunidade e arrecadar bastante leite e produtos de higiene e limpeza. Os produtos foram
entregues à diretora da Asacad, no dia do cerimonial de abertura.
Os professores regentes fizeram uma pesquisa com os alunos com a
seguinte pergunta: O que é preciso para que a nossa COOPA de Futebol Cooperativo seja 100% cooperativa? Os alunos expressaram suas
ideias através de frases e desenhos, como por exemplo, a do aluno do
4º ano Otávio Costa Lembeck: “É preciso cooperar, não reclamar da
sua equipe, colaborar com todos." O aluno Pablo Ramos Parolim fez
várias nuvens com palavras, como: amor, amizade, respeito, honestidade, ajuda, responsabilidade, cooperação. Outros, mostraram com seus
depoimentos os resultados da COOPA:
“A COOPA em si promove a interação entre as crianças e foi muito positiva desde a expectativa até o cumprimento das atividades. Os comentários pós-evento mostram a sensação de realização das crianças. Como
pai, particularmente, gostei muito da abertura com a participação do coral, espero que seja feito mais vezes.” José Carlos dos Santos Silva, pai
de aluno.
“É o momento de mostrar a força do cooperativismo, importante a cooperação para as crianças que serão o futuro de amanhã.” Ivonir Buss,
presidente do SICOOB Credivale.
“O Programa Cooperjovem dá um direcionamento a todas as crianças
para trabalharem e conviverem em cooperação. Os resultados acontecem
mais facilmente quando trabalhamos juntos.” Ibanês Lembeck, prefeito.
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Ficamos muito satisfeitos com o sucesso que foi a nossa COOPA que
mobilizou um total de 805 participantes, sendo 620 alunos, 65 integrantes da equipe escolar e 120 familiares. Conseguimos realizar atividades onde todos tivessem oportunidade de participar mais de uma vez
e também estávamos sempre interagindo com todos enquanto estavam
na arquibancada reunidos, com dinâmicas, jogos cooperativos, danças
e muita música. A nossa alegria era ver o sorriso estampado no rosto das
crianças, a felicidade de poderem estar “jogando” para sua equipe, a
força de vontade de cada um e o fato de no final dos jogos, todos terem
ganhado.
Portanto, com todas as atividades que foram desenvolvidas na COOPA
de Futebol Cooperativo percebemos o quanto os alunos se motivaram
para expressar suas ideias, seus sentimentos, através de desenhos, falas, vídeos e o quanto conseguiram mobilizar seus pais e responsáveis.
Trabalhando a cooperação e a solidariedade com os alunos, eles demonstraram através de atitudes no dia a dia da escola que conseguimos
alcançar nossos objetivos e metas jogando juntos.
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Através das nossas ações, vimos o
quanto é possível mobilizar e trabalhar junto com a comunidade, com
alunos e professores de uma maneira
mais harmoniosa, ensinando os princípios básicos, como respeito, cidadania e valores, formando cidadãos
responsáveis e comprometidos com
a coletividade.
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COOPERATIVA PARCEIRA: SICOOB CREDIVALE

E.B. ANTÔNIO DIOMÁRIO DA ROSA
ARMAZÉM/SC

O

OBJETIVO da COOPA de Futebol Cooperativo foi proporcionar
aos alunos os jogos cooperativos para que a comunidade escolar
pudesse se divertir e brincar, não havendo competição e, sim, colaboração por parte de todos.
Os alunos em equipes confeccionaram cartazes respondendo à pergunta: Para a COOPA de Futebol Cooperativo ser 100% cooperativa o que
ela precisa?
Eles representaram em cartazes suas respostas através de palavras, frases
e desenhos, que foram expostos no pátio da escola. Criaram uma bola,
símbolo dos jogos, para o dia da abertura. Confeccionaram os jogos
de memória para serem entregues como premiação ao final dos jogos.
Cada aluno decorou uma bola de cartolina para o pátio da escola. Durante esse processo realizamos os ensaios das danças circulares para a
abertura da COOPA de Futebol Cooperativo.
No dia da abertura, os alunos se posicionaram em círculos. Os alunos
do matutino abriram com a dança circular Pagode Russo, a dança da
COOPA. Após os alunos do 4º e 5º ano apresentaram a parodia “Nossa
COOPA” e a dança circular: Legal, legal, legal!4
No período vespertino os alunos se posicionaram em círculos, cada
equipe pegou o cartaz que havia confeccionado e mostrou para todos
os demais. Em seguida, levaram até a professora Gesiane que estava no
centro com o caldeirão, onde seriam transformados na bola.

4. Dança circular criada pelo Professor de
Educação Física, Edinho Paraguassu.

Em seguida foi feito o sorteio das equipes onde foi colocada uma caixa
com várias fitas coloridas dentro e cada aluno pegou uma cor e se posi-
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cionou junto a sua equipe. Cada equipe ficou com a tarefa de criar seu
“grito de garra” para apresentar no primeiro dia de jogo.
No primeiro dia de jogos, iniciamos com os jogos cooperativos futebol
de trave móvel e futpar. No segundo dia, pebolim humano, futsplat, brincadeira com balão onde todos participaram juntos e pra finalizar com a
bola ao centro foi colocado todos os jogos da memória confeccionados
pelos alunos, cada um pegou o próprio e fizeram as trocas com os colegas. Após, jogaram de forma cooperativa.
Superar a competição tradicional da Copa do Mundo e trazer para a
escola a cooperação com atividades voltadas ao futebol onde todos podem participar e ganhar juntos, foi o nosso grande desafio.
Os jogos foram cooperativos, divertidos, todos participaram em equipe,
um ajudando ao outro, resultando na vontade de continuar jogando e
de aceitar todos como são verdadeiramente. Os jogos cooperativos também ajudaram a deixar de lado a competição, pois seu objetivo maior é
a participação de todos por uma meta em comum, sem agressão física,
com cada um no seu próprio ritmo.
O projeto COOPA de Futebol Cooperativo foi realizado no período de
agosto até setembro. A abertura aconteceu no dia 11 de setembro e os
jogos nos dias 18 e 20 de setembro
A professora Janaina e a diretora Zilda coordenaram o projeto na escola. Participaram todos os 110 alunos e 16 integrantes da equipe escolar
do período vespertino e matutino, totalizando 126 participantes.
Os jogos cooperativos contribuíram para a formação dos alunos, proporcionando benefícios para toda a sua vida dentro e fora da escola,
proporcionando interação, aproximação e ajuda ao próximo visando colaborar e não competir com o seu colega. Nossa escola não tem problemas com evasão e violência. Os jogos cooperativos reforçaram a ideia
de que os problemas com bullying, individualismo e competição, podem
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ser amenizados, com o trabalho em equipe, todos buscando um objetivo
comum e incentivando sempre a vontade de continuar jogando.
A COOPA promoveu a socialização positiva das crianças já que todas as
atividades que privilegiaram os aspectos cooperativos foram importantes
para a formação do indivíduo consciente, exigindo: muita atenção; compromisso mútuo; honestidade individual; jogo limpo e trabalho em equipe. Foram trabalhados valores como respeito, união, e a solidariedade
de forma lúdica baseados num sistema de ajuda mutua onde ninguém é
isolado ou rejeitado, todos são ganhadores. A COOPA de Futebol Cooperativo teve a capacidade de melhorar a convivência entre os colegas
e estimulou a cooperação. Transformou a nossa escola num ambiente
alegre e agradável de estar e aprender, como podemos observar nos
muitos depoimentos coletados:
“A COOPA de futebol cooperativa trouxe muita alegria para nossa escola, onde todos puderam participar sem discriminação e prevalecendo
a cooperação. É muito gratificante ver os alunos participando dos jogos
onde o coletivo é o ponto forte e todos se sentem valorizados. A alegria
estava estampada no rosto de cada participante. Só temos a agradecer
ao Programa Cooperjovem por essa parceria.” Diretora.
“A COOPA foi um projeto feito para unir os alunos da nossa escola e
felizmente alcançarmos esse objetivo. Personalizamos vários jogos da
memória para trocar as cartas uns com os outros e assim podermos jogar
juntos. Jogamos vários jogos envolvendo futebol e na minha opinião, o
mais legal foi o futpar. A COOPA foi ótima para que todos os alunos
pudessem cooperar entre si, para que todos entendam que juntos somos
mais fortes.” Aluno.
“Em nossa escola tivemos dias inesquecíveis com muitos jogos, gincanas
e brincadeiras. E em cada brincadeira se aprendia mais sobre a cooperação e ajudar ao próximo, pois era esse o intuito. A gente aprendeu que
sem a ajuda do próximo não conseguimos nada, pois sozinho é muito
triste, agora com a companhia dos amigos já é bem mais divertido. Agora
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sabemos que a concorrência ou a competição nem sempre é a boa escolha, mas com a ajuda de todos se torna mais divertido.” Aluno.
“A COOPA que aconteceu na escola foi um projeto muito bom, incentivando nossos filhos a cooperar, onde eles aprendem brincando. Meu
filho gostou muito, foi um incentivo para eles aprenderem a não competir
e sim a participar e cooperar. Também respeitar uns aos outros, se conhecer melhor aprendendo a não olhar apenas os defeitos dos outros.”
Pai de aluno.
Para coroar nossa experiência, publicamos duas manchetes que ilustram
o desejo de todos os envolvidos da nossa escola:

“Venham! Venham todos participar
da COOPA em nossa escola onde a
competição dá lugar a cooperação e
a diversão.”
“A COOPA na escola foi um sucesso,
onde todos participaram com alegria
e descontração, deixando de lado a
competição e prevalecendo a união e
a cooperação.”
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COOPERATIVA PARCEIRA: SICOOB CREDIVALE

E.E.B. CÔNEGO NICOLAU GESING
BRAÇO DO NORTE/SC

C

OM o objetivo de desenvolver o espírito da cooperação, do companheirismo e da ajuda mútua foi realizada a COOPA de Futebol
Cooperativo, nos dias 07, 09 e 10 de agosto de 2018, na Escola de
Educação Básica Cônego Nicolau Gesing, situada no munícipio de Braço do Norte.
Com a participação dos alunos das séries iniciais, séries finais e ensino
médio dos períodos matutino e vespertino, que com muita energia e
dedicação celebramos a vemos a participação de 339 alunos, 30 professores e 4 integrantes da equipe pedagógica e gestora da escola, totalizando 373 participantes.
Com a conscientização dos alunos sobre o significado e a importância
da cooperação, os alunos participaram empolgadamente, respeitando
os limites de cada um, superando as dificuldades, desafios e o espírito
de competição. Embora através do Programa Cooperjovem isso já venha
sendo trabalhado em nossa escola, muitas vezes ainda vem à tona o
espírito de competição. Com as atividades desenvolvidas na COOPA de
Futebol Cooperativo, os alunos entraram em um clima de colaboração
e diversão.
Entre as tarefas estipuladas a serem desenvolvidas tivemos em primeiro
lugar uma reunião com os professores para estabelecer objetivos, apresentarmos a dança circular Pagode Russo para os professores e alunos,
a confecção de um mural da COOPA, uma pesquisa com os alunos para
identificar/determinar o que seria o evento a partir dos sonhos de uma
COOPA de Futebol Cooperativo 100% nossa e confeccionar um cartaz
para apresentação na abertura.
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Através da lista de turma, distribuímos os alunos entre as equipes por
cores: turmas do matutino: 5 equipes, turmas do vespertino: 4 equipes.
Assim, cada time se reuniu para criar seu nome, “grito de garra”, também escolher uma música que representasse o nome de seu time e confeccionar a premiação das equipes.
No dia da abertura tivemos a apresentação dos times caracterizados
com a apresentação de seu “grito de garra”, cada equipe apresentou a
música escolhida para a entrada de seu time, após isso fizemos a dança
circular Pagode Russo.
Partimos então para os jogos cooperativos: futpar, pic bandeira com Inversão, futebol de carrinho de mão e pebolim humano. Durante todo
esse processo tivemos uma equipe de reportagem responsável com redatores, fotógrafos, cinematografistas, repórter de campo, de arquibancada e de rua que cobriram todo o evento e fizera, transmissões ao vivo
pelo facebook.
Para o encerramento tivemos a entrega da premiação preparadas pelos
próprios alunos e para avaliar fizemos uma dinâmica para registrar quais
sentimentos as atividades desenvolvidas despertaram nos alunos na qual
muitos destacaram a ideia da cooperação, e o resgate de alguns valores
como união, amizade, respeito, trabalho em equipe, ajuda e compreensão.
Para a manchete estampada em todos os jornais do mundo elegemos esta:

“A cooperação vence
no Cônego.”
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COOPERATIVA PARCEIRA: SICOOB CREDIVALE

E.E.B. DR. MIGUEL DE PATTA
GRÃO PARÁ/SC

O

COMEÇO? Um convite: participar enquanto escola do Programa Cooperjovem. E de encontro em encontro cooperativo, veio a
COOPA de Futebol Cooperativo, com o objetivo de inserirmos no nosso
cotidiano os jogos cooperativos para nos mostrar que nem tudo é competição; que todos podemos ganhar; que juntos somos mais; que temos
garra. Entramos em campo, experiência única. Demos a largada. Um
passo... primeiro passo.
Do nosso ponto de vista o jogo enquanto competição é cultural. Reinventar a competição não é tarefa fácil, mas é possível. A COOPA de Futebol
Cooperativo em nossa escola veio nos mostrar isso. Quando todos ganham o jogo é mais prazeroso, mais divertido. É inclusivo.

Os jogos foram desenvolvidos em várias etapas. Dois professores, representantes da escola, Ana Vitoria Margoti Wesling (professora de História)
e Norton Alberton Dacoregio (professor de Educação Física) participaram da Oficina de Co-criação da COOPA. De volta à escola, realizaram
o trabalho de divulgação/socialização junto aos demais professores da
Unidade Escolar. Iniciamos os preparativos juntamente com a direção e
assessores da escola e a divulgação foi feita nas salas de aula pelos professores e organizadores e através do mural nas dependências da escola.
Para a confecção da bola dos sonhos foi utilizado um texto base para
leitura: “A viagem." A tarefa de cada um dos alunos de todas as turmas,
juntamente com seu professor, foi elencar 5 sonhos para a nossa COOPA. Após reflexão deveriam eliminar 04 deles, restando apenas um. Este
sonho, escrito em um pequeno pedaço de papel, foi colado em uma base
previamente preparada e deu origem à bola da COOPA de Futebol Cooperativo, a bola dos sonhos. Uma taça foi confeccionada em madeira.
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Com ênfase na máxima de que, nesta modalidade de jogo, todos ganham juntos, durante as aulas de Artes os alunos confeccionaram medalhas, utilizando diferentes materiais, que seriam distribuídas aos participantes dos jogos. Houve muito capricho e dedicação na realização desta
atividade e muitas medalhas foram confeccionadas. Ao final dos jogos
cada aluno recebeu uma medalha confeccionada por outro colega. Todos ganharam e todos ficaram felizes.
A formação das equipes se deu através da dinâmica a caixa de surpresa.
A caixa continha pedaços de EVA coloridos. Cada cor era correspondente a uma equipe. Do 1º ao 5º ano; 6º ao 8º ano e do 9º ano ao Ensino
Médio formamos as equipes, cada uma com 10 a 13 participantes. A
cada equipe formada foi oportunizado um tempo para reunião e criação
do “grito de garra." Salientamos a importância do “grito de garra” para
motivação da equipe em substituição ao grito de guerra utilizado nas
competições de rendimento. Durante o período preparatório professores
e alunos, nos intervalos e recreio, participaram da dança circular Pagode
Russo, no pátio da escola.
Os jogos aconteceram no ginásio da Unidade Escolar. As equipes foram
reunidas e uma a uma foi entrando no ginásio com seus gritos de garra e
cores de identificação. A diretora da escola fez a saudação inicial, dando
início à COOPA de Futebol Cooperativo da escola. Após a execução do
hino nacional todos os alunos e professores presentes foram convidados
a participar da dança circular Pagode Russo. Vários círculos foram formados e a dança foi realizada em unidade e cooperação. No centro, a
taça à espera da bola dos sonhos que foi passando de mão em mão até
chegar ao centro encerrando a cerimônia de abertura e dando início aos
jogos. Os alunos usaram camisas cedidas pelo Programa Cooperjovem.
Participaram dos jogos todas as turmas do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Foram 11 turmas no período matutino, 15
turmas no período vespertino e 03 turmas no período noturno. Ao todo
660 alunos foram envolvidos. Os jogos foram realizados em dias e turnos diferentes. Houve o envolvimento de todo corpo docente e equipe
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administrativa da escola, 55 profissionais, totalizando 715 participantes.
A realização da COOPA de Futebol Cooperativo trouxe como benefício
uma participação esportiva sadia que uniu todos os alunos em torno de
um mesmo resultado com muita diversão e emoção, como ressaltado no
depoimento da ATP Teresinha Volpato de Oliveira: “Um dos momentos
mais emocionantes foi ver todos unidos de mãos dadas no centro da
quadra realizando a dança circular e passando a bola dos sonhos de
mão em mão."
De uma forma impactante a COOPA de Futebol Cooperativo rompeu
com a barreira da competição, do jogo como instrumento de exclusão. Por um momento proporcionou paz, solidariedade e calma...,
mas passou.
Romper com as regras dos jogos culturalmente estabelecidas requer mais
tempo, mais formação e mais disposição. A COOPA de Futebol Cooperativo está sendo lembrada como um momento único, mas difícil de
acontecer, no dia a dia, como prática esportiva. Requer disciplina, treinamento e processo. O individualismo e o ganhador são ideias enraizadas.
Mas a COOPA de Futebol Cooperativo mostrou que é possível fazer
diferente, ousar, reinventar, ver sob um novo olhar. Que todos podem
ganhar juntos. Que juntos somos mais fortes. Que a cooperação é caminho mais suave. Ficou para nós a certeza do possível, da cooperação
como forma de exercício para uma vida mais feliz. Esta possibilidade
também ficou evidente em alguns depoimentos:
“Nosso legado hoje na escola é ouvir com frequência a palavra cooperação e todos na comunidade escolar tentando pôr em prática o seu
significado, ou seja, tentando ser cooperativo com o outro.” Aleçandra
Michels Junkes Schmidt, diretora.
“A COOPA foi muito interessante. Apesar de ter equipes, todos se integraram e durante os jogos um ajudava o outro.” Laila Honorato Martins,
aluna do Ensino médio.
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“Eu gostei muito das brincadeiras e me diverti muito. Eu achei bem legal
a parte de jogar em dupla porque eu fiquei amigo de mais pessoas e dar
as mãos e passar a bola foi uma das melhores partes." Mateus Muller
Berthier, aluno 4º ano.
“A COOPA foi uma oportunidade que a escola ganhou para vivenciar
atividades completamente dentro do espírito cooperativo. Percebi já no
início certa desconfiança e resistência por parte de alguns alunos e professores para com as atividades cooperativas propostas. Acredito que um
pouco por eles estarem acostumados com a competição, com o rendimento e também porque alguns alunos teriam que sair de suas zonas de
conforto e participar do evento coletivamente. Aos poucos rompemos a
barreira. Na minha visão o sucesso da COOPA se deu pela participação.
Ver todos os alunos e professores envolvidos e participando das atividades com o propósito de cooperação, diversão e prazer foram gratificantes.” Professor que coordenou os jogos.
O “grito de garra” de uma das equipes que participaram foi: “Quem
coopera evolui, venha com a COOPA-yellow.” E inspirado por este grito
e de tantos outros criados pelos alunos, sonhamos também com uma
manchete sobre a COOPA de Futebol Cooperativo na escola que poderia ser estampada nos jornais da seguinte maneira:

“Jogos cooperativos:
um sonho possível - a COOPA
é nossa!”
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COOPERATIVA PARCEIRA: SICOOB CREDIVALE

E.E.B. FRIDOLINO HÜLSE
SÃO MARTINHO/SC

A

COOPA de Futebol Cooperativo na E.E.B. Fridolino Hülse da cidade de São Martinho, aconteceu no período de 20/08/2018 à
23/08/2018. Foi organizada pela professora de Educação Física, Thayse Delfino e pela professora de Língua Portuguesa, Estela Loch Stuepp.
Teve por objetivo principal, trabalhar e cultivar nos alunos o espírito de
esportividade cooperativa para lidar positivamente com perdas e ganhos,
estimular a integração da comunidade escolar e com isso compreender
que é necessário o trabalho coletivo para o sucesso do grupo.
Iniciamos o projeto motivando, em primeiro lugar, o grupo de profissionais que trabalha na escola. Dialogamos a respeito das possibilidades
de realização do projeto e de como poderíamos mobilizar os estudantes.
Como uma das estratégias, os professores criaram uma paródia da música “Todos Juntos” de Gaby Amarantos, ensaiaram e depois foi apresentada aos alunos em vídeo.
Os conceitos de valores foram trabalhados em sala, nas aulas de Língua
Portuguesa e Educação Física. Nas aulas de Artes criou-se uma bola dos
sonhos, símbolo de nosso evento, com tiras de papeis, onde cada aluno
escreveu seu desejo/expectativa para a COOPA de Futebol Cooperativo.
Foram apresentadas e ensaiadas danças circulares para abrilhantarem
nossa cerimônia de abertura, como também, para os alunos já entrarem
no clima da atividade coletiva. Criou-se uma equipe de imprensa, formada pelos alunos do ensino médio inovador, que faria a cobertura e
os registros de todo o evento, desde a preparação até o encerramento.
Foi um projeto bastante desafiador visto que todos os alunos do ensino
fundamental estariam juntos, em um mesmo período. Teríamos alunos
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de todas as faixas etárias jogando ao mesmo tempo e a apreensão de
realizar o projeto pela primeira vez na escola era grande, já que é o
primeiro ano do Programa Cooperjovem na escola e estamos apenas
iniciando a caminhada.
Os jogos foram, basicamente, todos de futebol, porém cooperativos. No
princípio estávamos meio apreensivos, pois nossos alunos estão muito
acostumados com a competição, e a preocupação era se saberiam controlar suas emoções em um jogo que, no modelo tradicional, desperta
tanta rivalidade. No entanto, fomos surpreendidos com a participação,
companheirismo e respeito dos alunos durante todos os dias do evento,
como também muitos alunos se surpreenderam positivamente com os
jogos cooperativos, pois no início não estavam muito empolgados com
a ideia de que não haveria competição e nem equipe vencedora.
Além dos jogos para o ensino fundamental tivemos também a participação dos alunos do ensino médio inovador, que fez toda a cobertura
do evento, auxiliou na parte técnica de som, animação nos intervalos
dos jogos, entrevistas aos presentes, redação de textos para divulgação
do que estava acontecendo, além de editarem vídeos com os melhores
momentos de cada dia do evento.
Tivemos bons resultados devido à participação de praticamente 100%
dos alunos. Muitos que, no início, não acreditavam no projeto, realmente se admiraram com o que aconteceu nos 4 dias. Tivemos a integração
de todos os alunos, os estudantes das séries inicias se sentiram maravilhados por estarem jogando com os colegas das séries finais. Percebemos um carinho e cuidado enorme dos mais velhos pelos pequenos
durante os jogos e todas as etapas da COOPA.
Vale ressaltar ainda a integração dos alunos com os professores em momentos de descontração nos intervalos, bem como, durante os jogos e
na preparação das equipes para a cerimônia de abertura que foi maravilhosa. Nossos alunos se sentiram parte de tudo o que estava acontecendo. Tudo isso pôde ser verificado através das falas de alunos e pro-
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fessores após a realização da roda de conversa, por meio da avaliação
“bola cheia e bola murcha”, realizada após o encerramento do evento.
No total foram envolvidas 336 participantes, sendo 20 pais, 22 professoras e 04 professores, 01 orientadora educacional, 01 diretora, 02
assessoras e 286 alunos envolvidos, sendo 134 meninos, 116 meninas e
36 alunos do ensino médio inovador como parte da imprensa.
A COOPA de Futebol Cooperativo trouxe para a escola e alunos a experiência de que podemos jogar juntos, mesmo com as diversidades (faixa
etária, habilidades, deficiências, etc.) respeitando todas as diferenças e
ainda, que para um jogo ser divertido não é necessário competição.
Muitos alunos passivos, que normalmente não participam de atividades
da escola, foram destaque neste evento, justamente por ele ser para
todos, sem distinção de habilidades e não enfatizando apenas os mais
talentosos.
Tivemos um gostinho do que é cooperação, pois estamos no projeto
apenas há um ano. As sementes estão sendo lançadas, aos poucos vamos regando e com certeza teremos uma boa colheita.
Alguns comentários que tivemos nas postagens em redes sociais durante
o evento:
“Projeto maravilhoso! Trabalhando os valores que permeiam a formação
integral de nossos estudantes. Parabéns a todos os envolvidos. Ainda há
esperança. Vamos continuar a plantar as boas sementes.” Patrícia Schuelter Knabben, assessora de direção.
“Muito legal! Parabéns a todos os professores pela criatividade. Somos
muito gratos pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo.” Ivonir Buss,
presidente do SICOOB Credivale.
“Parabéns a todos idealizadores e colaboradores desse evento! Muito
legal ver a união e cooperação dos colegas de escola. Parabéns SICOOB
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Credivale SC e E.E.B. Fridolino Hulse e a todos envolvidos.” Rádio 98.3
São Martinho FM.
“Incrível! Grata por fazer parte desse grande evento.” Fabiani M. Kock,
aluna do Ensino Médio Inovador.
“Que orgulho poder fazer parte desta família Eeb Fridolino Hulse, nós
da APP queremos agradecer esse projeto maravilhoso, parabéns a vocês
professores por toda dedicação e esforço dedicado aos nossos filhos e
alunos Juntos seremos mais fortes, e obrigada pela semana divertida e
cheio de graças, incluindo o meu discurso que tentei fugir mas não deu
certo, afinal não basta ser só Mãe tem que praticar.” Samara Schotten,
presidente da APP e mãe de aluna.
Algumas manchetes da nossa COOPA que sonhamos ver publicadas:

“COOPA de Futebol Cooperativo:
projeto inovador que chegou
para ficar.”
“COOPA de Futebol Cooperativo,
um verdadeiro gol de placa rumo
a cooperação.”
“COOPA de Futebol Cooperativo
– Foi um jogão, uniu alegria,
cooperação e diversão.”
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COOPERATIVA PARCEIRA: SICOOB CREDIVALE

E.E.B. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
RIO FORTUNA/SC

A

COOPA de Futebol Cooperativo teve como objetivo a colaboração,
a participação e a cooperação, deixando de lado o individualismo e
percebendo o meu colega como um parceiro, alguém que está disposto
a me ajudar.
A EEB Nossa Senhora de Fátima de Rio Fortuna/SC, que tem como cooperativa parceira o SICOOB Credivale, realizou a COOPA no dia 29 de
agosto de 2018, no ginásio da escola. Participaram cerca de 200 alunos
do ensino fundamental II, em torno de 15 professores e os 3 gestores da
escola, totalizando 218 participantes.
A COOPA de Futebol Cooperativo foi um dia de alegria, atividade física, diversão, sem pensarmos em competição, em ganhar ou perder
algo, mas sim um dia divertido, de amizade, de entender o próximo,
suas limitações e suas habilidades, como bem descreveu a coordenadora do Programa Cooperjovem na escola, Gilmara Raquel Wessler, em
seu depoimento: “A COOPA uniu alunos, professores, escola. Deixamos
de lado nossas imperfeições e pensamos naquele momento como uma
oportunidade para diversão, bem-estar, cooperar, brincar com o aluno,
vê-lo sob outro ângulo, como ser humano que tem capacidades e limitações, um ser em construção, que precisa cada vez mais ser entendido,
estimulado.”
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COOPERATIVA PARCEIRA: SICOOB MAXICREDITO

E.B.M. PROFESSOR RAFAEL RECH
LUIZ ALVES/SC

A

PROPOSTA de realizar a COOPA de Futebol Cooperativo na Escola
Prof. Rafael Rech foi de proporcionar aos alunos a vivência de jogos cooperativos, pois é comum realizarmos eventos competitivos. Além
disso, a reflexão de que a cooperação e os jogos proporcionaram aulas
com melhor integração entre alunos, por mesclar crianças de várias idades e turmas, aumentando o interesse em participar das aulas, do evento
e das demais atividades oferecidas pela escola.
As ações foram desenvolvidas nas seguintes etapas:
1. Sensibilização dos professores informando que o evento integraria
o calendário escolar, denominado de COOPA de Futebol Cooperativo;
2. Preparação dos times: foram misturadas as turmas, porém cuidando
com as idades (juntamos 4º ao 6º ano e do 7º ao 9º);
3. Convite: a cooperativa SICOOB MaxiCrédito nos auxiliou na confecção de convites, que foram enviados para os alunos divulgarem e
postado em redes sociais;
4. Preparação das bandeiras e “gritos de garra”: foi realizada numa
data específica para que os grupos pudessem refletir, analisar os nomes
sugeridos e desenvolverem suas bandeiras representando países cooperativos, com o auxílio dos professores;
5. Preparação para a abertura dos jogos: compreendeu do ensaio da
dança circular Pagode Russo para ser realizada no desfile de entrada
dos times cooperativos no cerimonial (apresentado por uma aluna em
cada turno);
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6. Realização do evento: a abertura ocorreu em dois momentos, matutino (do 4º até o 9º ano) e vespertino (educação infantil até o 3º ano
das séries iniciais), com a participação de autoridades locais e com o
desfile dos alunos com sua bandeira e “grito de garra”, para que ao
final do cerimonial, todos se locomovessem até o campo de futebol da
escola e realizassem a dança da COOPA Pagode Russo. Em seguida
os professores, alguns alunos e autoridades de Luiz Alves fizeram uma
prática demonstrativa de uma partida com o jogo cooperativo futpar, e
as crianças foram a torcida;
7. Semana de jogos: durante três dias os jogos cooperativos de várias
modalidades foram praticados pelos times e integrando alguns familiares
que compareceram para assistir ou jogar. Jogos cooperativos realizados:
futpar, futpano, futsplat, pebolim humano e cabeçobol;
8. Encerramento: foi realizado para o período matutino e vespertino,
desfilando os grupos com suas bandeiras, entregando uma medalha de
tampa de lata adesivada com a logo do evento para cada participante e
confraternizando durante um lanche cooperativo.
O grande desafio foi o tempo que tínhamos para preparar tudo, pois
queríamos realizar os jogos ainda durante a Copa do Mundo de Futebol,
enaltecendo a união das equipes, e propiciando para todos familiares e
comunidade escolar, através da COOPA, a oportunidade de apreciarem
o esporte como uma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento
para todos, sem exceção.
E o segundo desafio era conquistar a participação das famílias, pois os
jogos cooperativos foram realizados durante a semana em horário de
aula e no mesmo momento em que muitos trabalham. Os jogos foram
atrativos, divertidos, compreendidos com facilidade e exigiram concentração, uma vez que a competição era muito presente tendo em vista
que a comunidade local realiza jogos de futebol tradicionais. É preciso
reforçar que no final das modalidades, o sentimento de cooperação se
evidenciou entre os alunos, equipe escolar e familiares.
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O evento aconteceu de 25 a 29 de junho de 2018 na Escola Básica Municipal Professor Rafael Rech, que fica localizada na cidade de Luiz Alves/
SC, tendo a participação de todos os professores e funcionários da escola, que citamos a seguir: Rafael (Língua Portuguesa), Nizilene (Matemática), Solange (Geografia), Ilda (História), Bruna (Educação Física e Artes),
Mário (Educação Física), José Augustinho (Inglês), Elza (Inglês), Josiane
(Ciências), Júnior (Artes), Letícia (Artes), Sílvia (Educação Infantil), Joice
(Educação Infantil), Alessandra F. (Educação Infantil), Vanderléia (Educação Infantil), Érica (Educação Infantil), Ivanir (Fundamental 1), Maria da
Glória (Fundamental 1), Marli (Fundamental 1), Roselene (Fundamental
1), Daniela (Prof. Auxiliar), Kamila (Prof. Auxiliar),Débora (Prof. Auxiliar),
Alessandra (Prof. Auxiliar), Vanessa (diretora), Lysiane (secretária), Olivina
e Maria (Zeladoras), Alzina e Verânea (Merendeiras). Cada qual com seu
papel e sua função, onde professores auxiliaram nas equipes, ajudando
na organização dos times, bandeiras, gritos de garra; zeladoras com
a limpeza e organização dos espaços para jogos; merendeiras com o
lanche cooperativo; e a diretoria da escola colaborou com os ajustes
e organização geral. Muitos participaram também como pais, pois tem
filhos na escola.
Foram 294 alunos e alunas, 24 professores e professoras, a gestora,
secretária escolar, 04 funcionárias e, aproximadamente, 10 pais. Totalizando 334 pessoas participando da COOPA de Futebol Cooperativo.
Os resultados alcançados foram companheirismo, animação, espírito de
equipe, melhorando o trabalho em grupo e diminuindo a indisciplina,
pois durante os jogos era preciso colaborar e diminuir a competitividade.
Tivemos como benefício o envolvimento dos alunos com ânimo para
aprender novos jogos, melhora no convívio escolar, integração entre
turmas e faixas etárias além da cooperação que entrou em evidência.
Percebemos grande participação dos alunos, principalmente nos jogos
como futpar e cabeçobol. Na medida em que os jogos eram realizados, os alunos se entusiasmavam ainda mais. Havia também questionamentos sobre as pontuações, cobranças para aqueles que desejavam a
competição no lugar da cooperação, mas prevaleceu, a curiosidade de
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poder participar de jogos cooperativos diferenciados, pois a proposta foi
inovadora. Os problemas de desmotivação, individualismo, exclusão ficaram de lado durante a realização da COOPA de Futebol Cooperativo,
pois todos, sem distinção, participaram muito.
O legado que a COOPA proporcionou foi que a ajuda mútua, o espírito
de equipe, o trabalho em grupo, quando bem planejado e desenvolvido,
enaltece a participação coletiva e a motivação para fazer acontecer! Este
legado ficou demonstrado inclusive nos seguintes depoimentos:
“Quando uma pessoa coopera, está transformando uma localidade. E é
isso que acontece aqui na escola, com o envolvimento dos professores e
alunos na realização do Programa Cooperjovem em especial da COOPA, que integrou várias pessoas em uma mesma ação.” Marcelo Adriano
Dal Bello, Supervisor do SICOOB MaxiCrédito.
“Envolve a família, a comunidade, mesmo quem não tem mais filhos na
escola, acaba participando.” Suzana Müller Campigotto, Secretária Municipal de Educação.
“Nossas crianças e adolescentes terminaram a semana, levando para
casa - e esperamos que para a vida - o espírito cooperativo, o quanto
precisamos da cooperação para viver bem.” Vanessa de Oliveira da Costa, Diretora.
Para finalizar este fantástico aprendizado, nossas manchetes de um mundo com a COOPA de Futebol Cooperativo seriam assim:

“Escola Rafael Rech no caminho para a
cooperação!”
“Quando a cooperação supera a competição na
escola Rafael Rech!”
“Jogos cooperativos fazem sucesso em Luiz
Alves.”
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COOPERATIVA PARCEIRA: SICOOB SÃO MIGUEL

E.E.B. PROFESSORA MARIA DA GLÓRIA MATTOS
DIONÍSIO CERQUEIRA/SC

P

ARTICIPAR da COOPA de Futebol Cooperativo que foi lançada no
Encontro Estadual realizado pelo Programa Cooperjovem, foi um desafio muito grande, momento em que participaram professores, coordenadores e gestores.
Levar para as escolas a ideia de realizar momentos de diversão, alegria
e cooperação foi aceita e planejada na Oficina de Co-criação, momento marcante para todos os envolvidos. A sensibilização dos professores
realizada na escola necessitou de muita integração e compreensão, pois
são eles que fazem a diferença na sala de aula.
A COOPA teve como principal objetivo incentivar a cooperação, criatividade e momentos de alegria na comunidade escolar, alunos, professores, pais e equipe pedagógica da Escola de Educação Básica Professora
Maria da Glória Mattos, que passaram a vivenciar momentos de cooperação no ambiente escolar.
As realizações de algumas ações do evento aconteceram em paralelo
com a Copa do Mundo, por isso foi elaborado um projeto transdisciplinar que envolveu todas as disciplinas proporcionando maior envolvimento, integração, aproximação e despertando muito mais interesse por
parte dos alunos em conhecer a realidade de cada país, suas culturas,
costumes, etc.
A abertura da COOPA foi realizada no dia 19/06/2018 juntamente com
os alunos e professores da Escola Libório Kuhn de Palma Sola, que também participa do programa Cooperjovem. A ideia de aproximar as duas
escolas aconteceu na Oficina de Co-criação.
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Após a abertura foi realizada a atividade do pebolim humano com os
alunos das duas escolas, participaram da programação cerca de 250
alunos do Ensino Fundamental dos anos iniciais.
A Escola de Educação Básica Prof.ª Maria da Glória Mattos atende alunos do ensino fundamental e médio. A COOPA aconteceu com todos os
alunos que frequentam a escola, participando em torno de 260 alunos,
33 professores, 01 coordenador pedagógico, 01 gestor, 01 assistente
de educação, pais e 02 funcionários, totalizando 298 participantes. As
atividades deste projeto também estimularam a participação das famílias na gincana “Lendo se aprende”, que deu continuidade as ações da
COOPA.
Um dos principais desafios superados foi demonstrar aos alunos que
todos ganham junto, que ninguém vive sozinho, e que a ajuda e a cooperação precisam fazer parte do dia a dia na escola, na família, só assim
podemos ter um mundo melhor.
Quando propomos momentos diferentes na escola, observamos que os
alunos participam muito mais, a integração entre eles melhora muito. A
escola inclusa é aquela que faz a diferença. Ao conversar com os alunos,
os mesmos relatam que vivenciar momentos e participar de ações que
propõe mudanças de postura e comportamentos, os torna pessoas mais
responsáveis e felizes.
Segundo a coordenadora do Programa Cooperjovem na escola, a professora Márcia, os alunos participaram de diversas atividades cooperativas e de jogos cooperativos e que “nossa ideia foi mostrar aos alunos e
a comunidade que precisamos uns dos outros. Ninguém vive sozinho e
juntos podemos fazer a diferença. Só dependemos de nós.”
Assim como ela, outros integrantes da comunidade escolar, desatacaram
a importância da COOPA em seus depoimentos, como podemos acompanhar a seguir:
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“Chamou-me atenção a integração entre os alunos das escolas na abertura, a alegria nos olhos deles fazia a diferença naquele momento, uns
ajudando os outros, na dança, nos jogos, ficou notável o desejo em participar e se divertir e não o de competir para ganhar.” Edinara, professora.
“Ressalto que as pessoas vivem correndo, pensando no ter e esquecendo-se do ser. Vivendo em uma concorrência. Ao propor momentos assim,
com mudanças de comportamento na sociedade e no ambiente escolar,
quem cooperar, crescerá.” Claudete, diretora da escola e professora.
“Me senti muito feliz com as atividades, meus colegas sempre me ajudam
e colaboram comigo, não me sinto sozinha na escola, estão sempre ao
meu lado me auxiliando na locomoção, quando eu participei das danças
não tive palavras para expressar o momento que vivi, me senti importante.” Fernanda Olbermann, aluna do 5º ano.
Para a escola o legado que fica é a gratidão em fazer parte dessa história. Cada momento vivido deixou grandes marcas e mesmo sabendo que
nosso trabalho é difícil, a COOPA nos ajudou confirmar nossa vontade
de continuar e de jamais desistir!
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COOPERATIVA PARCEIRA: SICOOB SÃO MIGUEL

N.E.F. PREFEITO LIBÓRIO ROMILDO KUHN
PALMA SOLA/SC

Q

UANDO surgiu o desafio de participar da COOPA de Futebol Cooperativo no encontro estadual, já começamos a planejar como iriamos realiza-la, mas foi mesmo na Oficina de Co-criação que surgiram
as ideias mais criativas e integradoras.
Na sensibilização com os professores ouve um pouco de dúvida na realização, por ser um evento que a escola nunca tinha participado e que
tem o objetivo de integrar toda a comunidade escolar. Para a integração
efetiva dos professores foi feito com eles a dança circular da COOPA, o
Pagode Russo, ajudando a quebrar o gelo e despertar o interesse deles
com o evento.
Como temos alguns profissionais que trabalham somente em um período
na escola, sempre encontramos dificuldade em conseguir reunir toda a
equipe, assim, nem todos participaram da concentração. Nessa sensibilização surgiram as dúvidas de como organizar os times para que houvesse uma participação e interação mais efetiva entre os alunos. Ficou
decidido que seriam feitas equipes compostas de alunos do 1º, 2º e 3º
anos e 4º e 5º anos.
A COOPA teve como principal objetivo a cooperação entre os segmentos da escola, onde todos participaram em algum momento na organização e outros realizando as atividades com os alunos.
As atividades cooperativas nas aulas de Educação Física e na sala de
aula ajudaram os alunos a terem cooperação somente entre a turma.
Com a COOPA eles cooperaram e realizaram as atividades com todos
os alunos da escola. Geralmente, em sala de aula eles têm esse comportamento mais amigável e cooperativo, mas quando envolve as outras
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turmas prevalece a competição. Com a COOPA eles perceberam que
podem participar juntos de atividades divertidas sem que alguma equipe
saia vencedora.
Como a realização de algumas ações do evento aconteceu em paralelo
com a Copa do Mundo Fifa, alguns professores aproveitaram o momento para trabalhar em sala de aula temas relacionados à Copa e aos países participantes, atendendo o interesse demonstrado por muitos alunos
por essa temática.
A abertura da COOPA foi realizada juntamente com os alunos e professores da Escola de Educação Básica Maria da Glória Mattos, de Dionísio
Cerqueira que também participa do Programa Cooperjovem. A ideia de
aproximar as duas escolas aconteceu na Oficina de Co-criação. Após
a abertura foi realizada a atividade do pebolim humano com os alunos
das duas escolas.
A COOPA de Futebol Cooperativo aconteceu na escola Núcleo de Ensino Fundamental Prefeito Libório Romildo Kuhn, em Palma Sola/SC, que
tem como parceira o SICOOB São Miguel do Oeste/SC. A abertura foi
realizada dia 19/06 e as atividades encerraram na semana da criança.
Devido a alguns imprevistos e a falta de tempo, a realização foi feita e
discutida no grande grupo, essa foi a maneira encontrada para que o
maior número de profissionais se envolvesse na organização e pudessem
contribuir com as atividades da COOPA.
Participaram em torno de 300 alunos, 18 professores, 02 professores da
coordenação pedagógica, 03 integrantes da secretaria de educação, 02
da secretaria de esporte, 02 gestores e 05 funcionários. Na “Semana da
família vai à escola” e com o apoio da cooperativa parceira, a equipe da
“DaTrilha treinamentos”, realizou algumas atividades cooperativas com
os pais, alunos e comunidade em geral, atividade essa que foi inspirada
no evento da COOPA, onde estiveram participando mais de 400 pessoas. Participaram direta e indiretamente das atividades da COOPA mais
de 600 pessoas.
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Um dos principais desafios superados foi a interação entre alunos de turmas e idades diferentes, que puderam perceber que quando não tem um
ganhador, quem ganha são todos que participam. Outro desafio que a
escola encontrou e ainda não superou totalmente, foi a participação dos
pais em atividades de integração dos mesmos e que não sejam somente
expectadores.
Os resultados alcançados com as atividades da COOPA foram positivos
em relação aos alunos, tendo uma grande aceitação e envolvimento,
demonstrando interesse nas atividades e melhorando assim a motivação
em vir para a escola. Os alunos também souberam respeitar as diferenças e limitações de cada um que estava participando. Pode-se perceber
que a inclusão na maioria das vezes partia dos alunos maiores para
integrar os menores nas atividades.
Depois das atividades foi realizada uma conversa com os alunos para
que eles pudessem expor a opinião deles sobre os jogos cooperativos e
a participação na COOPA.
A diretora da escola Gilmara ressaltou que achou “interessante a integração entre os alunos das duas escolas na abertura, onde foi notável
o espírito de brincadeira e de cooperação entre eles." Além dela, outras
pessoas da comunidade escolar comentaram a realização da COOPA
de Futebol Cooperativo, como podemos ver a seguir:
“Chamou-me atenção a integração entre os alunos das escolas na abertura, onde os mesmos puderam participar juntos de uma atividade cooperativa, achei interessante o desejo em participar e se divertir e não o de
competir para ganhar.” Cleusa, professora e mãe de aluno.
“Tivemos algumas dificuldades ao longo da realização da COOPA, mas
com a compreensão e cooperação dos professores, conseguimos encerrar o evento com sucesso. Talvez nem todos os objetivos traçados no
início foram alcançados, mas acredito que os alunos puderam ter uma
pouco mais de vivências em atividades cooperativas, melhorando a con-
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vivência e o respeito para com os colegas.” Rodrigo, diretor.
“Eu gostei da atividade do pebolim humano, onde ficavam todos de mãos
dadas sem soltar para chutar a bola para fazer o gol, eu aprendi que nós
tínhamos que cooperar para se movimentar e chutar a bola.” Enivelton,
aluno.
“Eu gostei do pebolim humano e da atividade que nós estávamos amarrados e tínhamos que chegar até o meio da quadra juntos, achei legal
porque todos jogavam e participavam da mesma forma e uma ajudando
o outro.” Cassieli, aluna.
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COOPERATIVA PARCEIRA: SICOOB TRENTOCREDI

E.M.E.B. JOÃO BAYER SOBRINHO
NOVA TRENTO/SC

N

O mês de julho de 2018, realizamos o projeto COOPA de Futebol
Cooperativo que teve como objetivo principal, a promoção da cidadania, cultura, paz, cooperação social e o bem comum por meio do
esporte.
A COOPA baseou-se nas seguintes etapas: sensibilização de toda a organização do evento, preparativos, abertura, realização dos jogos e por
fim, a premiação e o encerramento. Observamos durante a COOPA que
era necessário praticar a cooperação, a compreensão e o respeito entre
todos os envolvidos no projeto, para que chegássemos aos objetivos
propostos.
Durante a realização da COOPA de Futebol Cooperativo, todos os conteúdos específicos de cada disciplina, eram relacionados com a prática,
criando uma integração entre os alunos e professores e a compreensão
da necessidade do trabalho coletivo, em prol do sucesso do grupo. Os
jogos foram realizados em um campo de futebol, em um complexo esportivo do Sindicato das Indústrias do município de Brusque, que fica
próximo da escola.
Na Escola Municipal de Educação Básica João Bayer Sobrinho localizada no distrito do Claraiba na cidade de Nova Trento/SC, aconteceu
a primeira COOPA de Futebol Cooperativo. No dia 05/07 ocorreu à
abertura na quadra da escola. Os jogos da COOPA aconteceram no
dia 10/07 no período matutino e no dia 12/07 no período vespertino.
O encerramento da COOPA de Futebol Cooperativo aconteceu no dia
12/07 tanto no período matutino como no período vespertino.
Realizamos uma autoavaliação da COOPA com os professores utilizan-
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do a avaliação “bola cheia e bola murcha”, colhendo os pontos positivos
e os pontos negativos de todo o processo. Assim, os pontos positivos
levantados pelos professores foram a cooperação de toda a comunidade
escolar; a integração com outros professores (professores trabalhando
em grupo); a integração das turmas (no período matutino); a equipe de
reportagem que foi excelente durante todo o evento. Em contrapartida,
tivemos como pontos negativos a falta de tempo para trabalhar com as
equipes, pois foi muito corrido; a falta de comprometimento de alguns
professores para trabalhar o assunto e se envolver com os alunos; a falta
de compromisso e companheirismo de alguns colegas durante todo o
evento; a falta de atividade diferenciada para os alunos do pré-escolar e
do primeiro ano, de forma a integrá-los ao projeto.
Ao término deste projeto, podemos observar que tanto os alunos como
os professores e funcionários mudaram seu pensamento em relação a
atitudes competitivas. Também despertamos nosso senso crítico e autoconfiança, não aceitando mais atitudes erradas e sendo capaz de expor
a própria opinião. A COOPA de Futebol Cooperativo mostrou que se
não há a doação de todos para que o evento ocorra, tudo fica mais
difícil e sobrecarrega alguns, enquanto outros nem percebem o que está
acontecendo a sua volta.
Para o coordenador do Programa Cooperjovem na escola, Valentin Camilo Casett, “a COOPA de Futebol Cooperativo, realizada em nossa escola, teve repercussão em todas as escolas da rede municipal. Tivemos a
presença, na abertura e no encerramento, da Secretária de Educação, vereadores, conselheiros da cooperativa, pais e de professores que atuam
em outras unidades escolares. Na minha visão, foi sim uma atividade que
marcou a todos, pela proporção do evento e pelo envolvimento da grande maioria na escola. Vale ressaltar a participação de pais, significando
um evento de aproximação com toda comunidade escolar. Apesar da
não colaboração de alguns poucos professores da escola, muitos outros
profissionais, literalmente, se doaram para que o evento alcançasse os
objetivos propostos, como a promoção da cidadania, cultura colaborativa, paz, cooperação social e o bem comum por meio do esporte."
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Reforçando essa percepção, vejamos mais alguns depoimentos a respeito do evento:
“Referente a minha participação na abertura da COOPA de Futebol Cooperativo ocorrida na Escola Municipal de Educação Básica João Bayer
Sobrinho, percebi que o projeto foi bem pensado e realizado, pois foi
possível perceber a integração e cooperação entre os alunos apresentando um ambiente verdadeiramente compartilhado. Todos estão de parabéns pelo excelente trabalho realizado e pelo espírito de união entre os
organizadores, professores e alunos.” Altair Raimundo Ruberti, presidente
do SICOOB Trentocredi.
“Penso que foi um projeto de grande valia para a nossa unidade escolar,
não só nossos alunos vêm aprendendo a cooperar, como também trabalhar unidos em equipe. A COOPA na escola proporcionou para as nossas
crianças e adolescentes valores como igualdade e amizade. Valores estes
que devem ser prioridades no futuro da nossa educação.” Marilia Meschke, gestora.
“A COOPA foi um evento que envolveu todas as pessoas da unidade escolar, buscando a cooperação. As atividades foram bem desenvolvidas e
os alunos tiveram um grande interesse em jogar.” Antônio Carlos Wilcke
Peixe, aluno.
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COOPERATIVA PARCEIRA: SICOOB VALE DO VINHO

E.E.B.M. PREFEITO WALDEMAR KLEINUBING
VIDEIRA/SC

E

STE foi o primeiro ano que a COOPA de Futebol Cooperativo aconteceu na Escola de Educação Básica Municipal Prefeito Waldemar
Kleinubing, da cidade de Videira/SC.
A COOPA teve seu início no mês de julho, quando a secretaria de educação permitiu que a escola dispensasse os alunos para que por 3 dias
os funcionários se reunissem para a organização do evento e das atividades relacionadas ao Programa Cooperjovem. Nesses dias, tivemos o
repasse da Oficina de Co-criação vivenciada por uma de nossas professoras, que nos apresentou a COOPA e suas as etapas de co-criação, as
quais seguimos para a construção do evento.
O grande desafio desta COOPA de Futebol Cooperativo foi unir as ideias
de todos os professores que fazem parte da escola e criar um projeto comum, tendo a participação ativa de todos em todas as decisões acerca
de como seria viabilizada a nossa COOPA.
O objetivo maior da COOPA foi proporcionar à comunidade escola,
através de jogos cooperativos, uma maior aproximação e integração da
comunidade escolar e famílias, para se verem como participantes ativas
de todo o projeto da COOPA.
Sendo assim, as ações do projeto ficaram definidas como: cada turma,
por sorteio, representaria um país que participou da Copa Fifa 2018;
cada professor realizaria uma pesquisa sobre o país e contextualizaria
com o que estava trabalhando em sala; as turmas fariam as bandeiras e
o “grito de garra” que representasse o país sorteado; encontros para a
realização de jogos de futebol que foram co-criados pelos professores:
futebol do cabo da vassoura, futpano, futpar, futebol do abraço, futebol
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americano com passe entre todos, futebol dos pés amarrados, pebolim
humano, futebol de mãos dadas e futebol de passes entre todos; no encerramento as famílias seriam convidadas a participar com os filhos em
jogos mistos e a visitar a exposição dos trabalhos de pesquisa realizados
pelos alunos; após a fase de jogos, os alunos realizaram a avaliação dos
jogos, troca de taças, também por sorteio e trocaram experiências de
pesquisa entre as turmas.
Enquanto as turmas realizavam estudos contextualizados dentro das disciplinas, durante 10 dias os jogos foram realizados. Com a intenção que
o encontro possibilitasse vivenciar e aprender através das co-criações, o
objetivo era traçar estratégias de cooperação entre as turmas envolvidas
para que pudessem se divertir enquanto realizavam o que era proposto.
Durante a etapa de jogos, em diferentes momentos, percebemos o quanto ainda precisamos trabalhar para que a disputa seja realizada de forma
saudável e que os princípios de cooperação e de envolvimento possam
prevalecer perante qualquer dificuldade. Em momentos de conflito ou
em que os objetivos estavam sendo desfocados, os jogos eram parados
e as reflexões aconteciam para que juntos pudéssemos crescer com a
COOPA de Futebol Cooperativo.
Vários momentos de glória também foram vistos: alunos especiais puderam participar ativamente de fases da COOPA como os demais alunos;
momento em que o resultado de um jogo foi esquecido por causa do
jogo ter perdido a característica de disputa; e situações onde o individualismo foi percebido pelos colegas e através da união das turmas o
fato foi revertido; diante de 775 alunos, um único aluno que se exaltou
e procurou usar da violência, mas que diante da reflexão, a atitude foi
auto avaliada como desnecessária e pais, alunos e professores compartilharam seus saberes e ampliaram seus conhecimentos.
Ao todo tivemos 835 participantes, sendo 775 alunos (397 alunos e 378
alunas), 50 professores (4 professores e 46 professoras), 2 gestoras e
uma equipe de 10 pessoas para dar suporte a realização da COOPA.
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A COOPA de Futebol Cooperativo deixa um legado de reafirmação de
que a dedicação e o acreditar na união de diferentes saberes, são capazes de construir uma educação de qualidade e mais humana.
Vivenciamos mais uma oportunidade de aprender que a comunidade
escolar precisa ter um objetivo comum, assim outros projetos terão êxito.
Na COOPA de Futebol Cooperativo, tivemos mais clareza de quanto
nossos alunos já vêm vivenciando o trabalho em equipe, os menores ainda mais que os alunos maiores, pois assim como nós adultos, não fomos
ensinados a sermos felizes juntos, mas podemos reaprender se a vivência
for diária, não esporádica e enraizada na cooperação.
Não é por acaso que ouvimos nas avaliações que as vivências realizadas na COOPA de Futebol Cooperativo poderiam acontecer com mais
frequência e que isso só interdepende de nós mesmos, que alimentados
pela esperança, acreditamos ver em breve a seguinte manchete estampada nos jornais do mundo:

“Crianças e
jovens ensinam
que com união,
respeito e ética a
escola Waldemar
Kleinubing constrói
sua identidade!”
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COOPERATIVA PARCEIRA: UNIMED BRUSQUE

E.E.F. PADRE LUIZ GONZAGA STEINER
BRUSQUE/SC

N

O dia 01 de julho de 2018 a Escola de Ensino Fundamental Padre
Luiz Gonzaga Steiner, promoveu a sua primeira COOPA de Futebol Cooperativo, que contou com o envolvimento de toda comunidade
escolar. O objetivo foi oportunizar aos alunos e à comunidade, por
meio do esporte, especialmente pelo futebol cooperativo, momentos de
integração, encontros e vivência de valores cooperativos.
Este evento contou com uma grande adesão por partes dos professores
e funcionários da escola. Antes que a COOPA de Futebol Cooperativo
se tornasse um sonho em campo, houve muito planejamento, discussões e encontros, para que as diferentes vozes do grupo fossem ouvidas
e, assim, encontrarmos a melhor forma de sensibilizar nossos alunos e
a comunidade para envolve-los em todas as etapas da COOPA.
A Escola Gonzaga Steiner atende uma comunidade com características muito próprias: o envolvimento e sentimento de pertencimento da
comunidade para com a escola é um dos pontos fortes que podemos
destacar, sem contar a paixão pelo futebol e a participação dos pais
nas atividades promovidas pela escola.
A organização da COOPA de Futebol Cooperativo foi iniciada logo
após a sensibilização realizada na Oficina de Co-criação oferecida
pelo Programa Cooperjovem em parceria com o Projeto Cooperação,
no mês de maio. Em seguida foram realizados três momentos de planejamento com os professores e funcionários, definindo com eles as
linhas gerais de todo o trabalho e plano de ação, tendo por base as
etapas trabalhadas na Oficina de Co-criação. Foi formada com os
professores uma equipe de coordenação e responsáveis pelas oficinas
a serem desenvolvidas com os alunos, como também todas as demais
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atividades preparatórias para a COOPA de Futebol Cooperativo.
Como estávamos no mês de junho, acordamos em realizar o lançamento da COOPA para a comunidade na tradicional festa junina da
escola, com o tema “O casamento do Hexa."
A escola, a partir deste ponto, alternava-se em duas frentes de trabalhos: uma com as oficinas voltadas para os alunos e os preparativos
do grande dia; e outra empenhada em juntar, através do casamento
caipira e das danças tradicionais da festa junina, a paixão pelo futebol
e a COOPA de Futebol Cooperativo.
As oficinas com os alunos foram realizadas semanalmente, contando
com várias etapas e dinâmicas, desde a sensibilização e compartilhamento da proposta COOPA de Futebol Cooperativo, construção do sonho da COOPA, escolha dos representantes docentes para cada time,
criação do “grito de garra”, confecção da bandeira, escolha dos líderes para representar o time, comissão técnica formada por pais, até a
definição do ingresso para a COOPA, onde cada equipe deveria juntar
dois litros de lacres de latinhas para doar ao projeto denominado “O
amor em movimento: pernas solidárias."
Foram montados através de sorteio 9 times: Cada time era formado
por 33 alunos, 03 professores ou funcionários e 03 pais/responsável,
totalizando 351 participantes.
Após a realização das oficinas, chegou o dia de lançar a COOPA de
Futebol Cooperativo para toda a comunidade escola. Foi um evento
fantástico que aconteceu à noite na tradicional festa junina com participação expressiva da comunidade.
Esta noite marcou a abertura da 1° COOPA de Futebol Cooperativo.
Através do tradicional casamento caipira, foi possível contar e unir o
momento da Copa do Mundo Fifa e a COOPA de Futebol Cooperativo,
onde o noivo era um apaixonado por futebol e havia feito uma promes-
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sa que só se casaria se o Brasil chegasse à final. E a noiva, sendo muito
esperta e sabendo que a escola da comunidade iria realizar a 1° COOPA de Futebol Cooperativo, tratou rapidamente de juntar os amigos e
familiares para fazer os festejos embalados pela dança circular Pagode
Russo e dando ao noivo a oportunidade de dar o pontapé inicial da
COOPA de Futebol Cooperativo.
Para fechar a noite, entraram em quadra todos os alunos, professores,
funcionários, pais e Conselho Escolar, deixando uma mensagem sobre
o verdadeiro sentido do jogo onde o encontro deve tomar o lugar do
confronto no jogo da vida. A abertura foi um sucesso, rendendo a escola duas páginas no jornal local, destacando o projeto e o olhar sensível
e cooperativo da escola para Copa do Mundo.
Depois da abertura realizada e oficializada a COOPA de Futebol Cooperativo na escola e na comunidade, a semana começou recheada de
acontecimentos. Em cada abertura do dia, tínhamos o “grito de garra”
das equipes, o tingimento das camisetas dos times e o treino das diferentes modalidades de futebol cooperativo: futpar, cabeçobol, futchão
e o futpano.
E eis que chega o grande dia!
Os jogos da COOPA de Futebol Cooperativo aconteceram em uma
manhã de domingo chuvosa e fria, mas a temperatura ia aumentando
na medida em que os jogos começaram e o calor humano crescia a
cada partida. Todos os times compareceram com suas famílias e as
rodadas foram acontecendo no coração da comunidade. O futpar saiu
da quadra da escola e tomou conta da rua e do pátio da igreja. A
cada término de jogo uma nova rodada se iniciava. Muitas risadas,
brincadeiras, conversas, troca de olhares foram dando lugar ao que de
mais bonito há no relacionamento humano.
Ao término e apito final do juiz, fechavam-se as rodadas e a expectativa do vencedor perdeu-se em meio de uma grande comemoração. A
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alegria foi à campeã da primeira COOPA de Futebol Cooperativo da
Escola Padre Luiz Gonzaga Steiner.
Percebemos que todos os trabalhos desenvolvidos durante a COOPA
foram feitos com capricho, afinco e dedicação. Percebeu-se, também,
que os talentos podem ser exteriorizados de várias maneiras e foi o
que aconteceu com nossos alunos. Foi uma experiência gratificante.
Embora tenha sido a primeira vez, surpreendeu-nos a organização que
os próprios alunos demonstraram. Mais do que vencidos e vencedores,
fizemos grandes amizades. Houve algumas falhas, própria da inexperiência, que foram necessárias para lapidarmos a próxima que com
certeza será ainda melhor, pois fará parte do nosso calendário de atividades.
Acreditamos que começamos a trilhar um ótimo caminho, no resgate
e na continuidade de um ensino de qualidade e igualitário para todos.
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COOPERATIVA PARCEIRA: VIACREDI

E.E.B. JONAS ROSÁRIO COELHO NEVES
BLUMENAU/SC

A

INSPIRAÇÃO da COOPA de Futebol Cooperativo nasceu no momento que o Brasil sediou a Copa Fifa, em 2014. O Projeto Cooperação e o SESCOOP/SC se uniram para realizar esse projeto com a
intenção de promover um legado socioeducativo que envolvesse crianças, jovens e adultos na prática cooperativa do futebol, com foco no
desenvolvimento de valores humanos de solidariedade e cooperação.
Então, recebemos a convocação geral e aceitamos o desafio de envolver
crianças, jovens e adultos na realização da COOPA na nossa escola. E
imediatamente iniciamos toda comunidade escolar em uma atividade de
integração colaborativa, fortalecendo a ideia de que todos faziam parte
dessa realização.
A formação dos times também contou com diversos procedimentos que
asseguram a participação de todos e a construção coletiva do evento. Das equipes participaram alunos de diferentes graus de habilidade
e características físicas, culturais e de idades diferenciadas e tiveram o
acompanhamento constante dos professores.
A cerimônia de abertura foi um momento marcante para todos da escola. Contou com a presença de inúmeras famílias que presenciaram e
apoiaram a realização das atividades de integração, dos jogos, danças
circulares, apresentações culturais, “grito de garra”, desfile de bandeiras e outros momentos de cooperação que marcaram esse dia incrível.
Um dos grandes destaques do evento, foi a formação da bandeira cooperativa, pela união de cada parte preparada pelos respectivos times,
resultando em uma única bandeira circular cheia de significados.
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Os jogos estimularam ações e estratégias de cooperação, como o futpar, em que duas pessoas vestindo a mesma camiseta, eram orientadas
a pensar táticas conjuntamente para chegar ao gol. Falando nisso, foi
muito educativo vivenciar a troca de time após o gol, para que todos
pudessem ter um pensamento de parceria e afastarem a ideia de que são
adversários, afinal, trocando de times sucessivamente, todos passaram a
fazer parte de um único time.
No encerramento do evento aconteceu um grande desfile no bairro,
onde a comunidade pode contemplar e prestigiar os resultados de todo
projeto.
Somos a Escola de Educação Básica Jonas Rosário Coelho Neves e estamos no Programa Cooperjovem a 10 anos, o que nos enche de orgulho
e satisfação e pela segunda vez participamos da COOPA, que aconteceu
de 21 de maio a 17 de julho. O projeto foi coordenado pelos gestores
Raquiani dos Santos e Marcos Matysiack e pelo professor Peter Alexandre,
que participou da Oficina de Co-criação, oferecida pelo SESCOOP/SC.
Para alcançar todos os objetivos propostos, nossa COOPA contou com
um time de craques distribuídos nas seguintes equipes: Roxo (Austrália),
Carem, Fabiane, Rafael, Aline e Lucinei; Verde (México), Aline, Jordam,
Noeli, Larissa e Ligia; Amarelo (Rússia), Daiany, Matilde, Rosangela, Lucimara e Celso; Laranja (Egito), Doraci, Michele, Alcione e Luciane; Azul
(Japão), Cleusa, Adeilson, Samara, Isa e Cleidenir; Vermelho (Argentina), Fabrício, Bibiana, Fernanda, Solange e Zenilda; e Azul Anil (Alemanha), Rosenara, Claunice, Eliane, Salete e Maria.
Os registros dos bastidores e dos eventos ficaram sob a responsabilidade
dos integrantes do grêmio estudantil da escola, que estavam distribuídos
em cada equipe, tendo essa missão primordial para o sucesso de todo
o projeto.
Um enorme time de craques entrou no gramado do Jonas Neves para
participar da COOPA. Foram 45 funcionários envolvidos nas oficinas e
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durante os eventos. Professores, gestores, orientadores, serventes, merendeiras e vigilante fizeram bonito para que o evento ficasse marcado
na história de sucesso da escola. Foram 27 professores atuando diretamente nas atividades e mais 06 professores que estiveram presentes
auxiliando em alguns momentos. Também participaram 04 serventes, 02
vigilantes, 02 merendeiras e 04 integrantes da equipe técnica da escola.
Compondo este time, a COOPA teve a participação de 400 alunos da
escola e 50 alunos do pré-escolar do CEI Paulo Zimmermann. Além disso, em cada equipe foram escalados pais para participar das oficinas e
jogos cooperativos. A cada nova oficina, novos pais foram convidados,
chegando a 20 pais que estiveram presentes representando as famílias
da comunidade, totalizando assim, 515 participantes.
Nos eventos de abertura e de encerramento contamos com número significativo de famílias, pois durante o desfile das equipes pelas ruas do
bairro, muitos puderam prestigiar e vivenciar o projeto da escola.
Entendemos que quando as pessoas se tornam capazes de transformar
um esporte essencialmente competitivo e excludente em algo inclusivo
e cooperativo, criam-se condições de promover a mudança diante de
outros problemas da comunidade. Paralelamente, ao vivenciarem as atividades, os participantes puderam reconhecer a importância do coletivo e do seu papel nesse contexto, para o qual também foi necessário
protagonismo e criticidade. O projeto empodeirou todos os indivíduos
(alunos e professores), fazendo-os perceber que o maior legado deixado
pela COOPA em nossa unidade escolar foi a importância da participação e do fortalecimento da cultura da cooperação na escola, família e
sociedade.
Esse legado pode ser representado pelo depoimento de uma aluna das séries inicias de nossa escola, colhido em um dia de jogos da COOPA: “é muito divertido vir para a escola quando a gente vai no ginásio jogar a COOPA,
né professor? Todo mudo se ajuda, todo mundo cuida de todo mundo!”
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Além disso, os pais relataram que os alunos adoraram participar de todas
as atividades da COOPA na escola, destacando que foi gostaram muito
da abertura e principalamente do desfile pelo bairro com a fanfarra.
Os professores comentaram o quanto foi trabalhosa toda a organização
do evento e o quanto isso mexeu positivamente com o pedagógico e
dinamizou suas aulas. Também, percebemos no grupo dos professores
o orgulho e uma sensação enorme de dever cumprido, manifestados
particularmente nas atividades de encerramento.
E entre os alunos o comentário foi que a COOPA poderia ocorrer mais
vezes durante o ano. A parte na qual mais se divertiram foi quando trabalharam em equipes nas oficinas, pois tinham a oportunidade de estar,
interagir e cooperar com alunos de diversas idades.
Por tudo isso colocado aqui e por tudo o mais que não pudemos expressar em palavras, acreditamos que a seguinte manchete simboliza muito
bem a experiência da COOPA em nossa escola:
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“Escola Jonas Neves
confecciona bandeira
gigante, onde
todas as equipes
formam um grande e
vitorioso time!”
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COOPERATIVA PARCEIRA: VIACREDI

E.B.M. PROFESSOR ARTHUR WIPPEL
GUABIRUBA/SC

E

FOI dada a largada para a COOPA de Futebol Cooperativo. É 1ª vez
que a Escola Arthur Wippel participa. A diretora e professora chegam
à escola após participarem da Oficina de Co-criação com o Fabio Brotto
e Cristiane de Oliveira, cheias de novidades e expectativas e convidam
para uma reunião de apresentação e um pouco do que foi vivenciado na
oficina para os demais professores e funcionários da escola, destacando as etapas e tarefas necessárias para a realização do projeto. Nesse
momento, cada participante escolheu por afinidade com qual tarefa e
função pretendia colaborar.
O objetivo da COOPA de Futebol Cooperativo em nossa escola veio ao
encontro do nosso PEC – Projeto Educacional Cooperativo, que é fortalecer a interação entre educadores e alunos.
Os professores responsáveis organizaram sete equipes em cada turno,
cada qual com sua cor e o valor humano a ser trabalhando durante a
COOPA de Futebol Cooperativo. As equipes foram formadas por sorteio
mesclando alunos do 1º ao 9º ano, que confeccionaram suas bandeiras
representando o valor correspondente, produziram frases mostrando a
importância desse valor no meio social e escolar, criaram o “grito de
garra” e confeccionaram as medalhas para a premiação.
Um dos desafios enfrentado foi realizar esta COOPA de um modo diferente, isto é, um evento onde não existiria a competição e sim a cooperação entre todos os envolvidos. Contudo, a ideia foi bem aceita e surtiu
efeito, desde as atividades realizadas para a preparação, confecção e
elaboração do que foi pedido, até os jogos. A maioria dos alunos e professores entenderam o propósito: “Todos ganham juntos."
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Equipes, bandeiras e “grito de garra” prontos e preparados para a grandiosa e tão esperada cerimônia de abertura. Nossas expectativas e valores vão entrar em campo!
A abertura da COOPA de Futebol Cooperativo da Escola Básica Municipal Prof. Arthur Wippel na cidade de Guabiruba/SC aconteceu no dia 06
de agosto das 10h00 até às 16h00, na quadra esportiva da escola com
a presença da direção, da APP e representantes da Viacredi, onde foram
apresentadas as equipes, as bandeira, textos sobre o valor escolhido e
os “grito de garra." O pontapé inicial foi dado coletivamente (alunos,
professores, representantes da cooperativa e APP) com direito a música
e o grito de gol da galera.
Os jogos cooperativos aconteceram durante a semana, após o recreio. A
alegria contagiou os alunos, todos vibrando e torcendo pelos amigos que
se empenhavam ao máximo no futpar, cada qual dando a devida atenção
ao seu par (que em algumas situações eram alunos menores, estavam
inseguros e caiam) e à troca de camisetas quando marcavam gol.
O encerramento ocorreu no mesmo dia da inauguração da quadra esportiva e contou com a presença de várias autoridades. Participaram da
COOPA, no período matutino 209 alunos, 18 professores, 03 cuidadoras escolares e equipe gestora. No período vespertino participaram
172 alunos, mais professores e funcionários da escola. No total tivemos,
aproximadamente, 402 participantes.
Nosso gol de placa foi a contribuição positiva que a COOPA trouxe em
relação aos valores tão necessários a vida humana como: disciplina (seguiam regras e se ajudavam mutuamente para não infringi-las), motivação (ouviu-se mais palavras de incentivo), respeito a opinião dos outros
(na elaboração e apresentação das tarefas a serem cumpridas), inclusão
(cadeirantes e portadores de necessidades especiais participando das
atividades), amizade (não houve nenhum tipo de violência verbal e física
por parte dos educandos, todos queriam vencer juntos) e cuidado com
o outro (nos jogos).
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O legado que esta COOPA de Futebol Cooperativo deixou para a nossa
escola foi que os valores trabalhados naqueles momentos passaram a se
manifestar de forma mais natural no cotidiano de muitos alunos que perceberam que eles podem sim fazer a diferença, quando querem. Basta
ter responsabilidade, tolerância, respeito, amizade, disciplina, coragem
e acima de tudo gratidão, perceber que é parte de um todo e que este
todo não funciona sem a colaboração de cada um.
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COOPERATIVA PARCEIRA: VIACREDI

E.E.B. ELIZABETH KONDER REIS
ITAJAÍ/SC

O

OBJETIVO principal da COOPA de Futebol Cooperativo foi perceber que mesmo em atividades de competição é possível trabalhar a
cooperação, a aceitação e a aproximação das diferenças, onde a colaboração com o outro é o foco, não havendo exclusão de quem erra ou
perde. Percebemos também o contato com o outro nas suas diferenças
e dificuldades, diminuindo assim as atitudes agressivas, despertando a
solidariedade e o amor ao próximo.
Dentre as diversas atividades desenvolvidas durante os jogos da COOPA de Futebol Cooperativo podemos destacar: o grupo de adolescentes
que ficaram responsáveis em fazer a cobertura jornalística da COOPA,
proporcionando momentos de interação com outras turmas e alunos; o
empenho de muitos professores desde os preparativos da abertura até
o encerramento; o trabalho na confecção das medalhas e a troca das
mesmas feita muita emoção e integração; os jogos cooperativos, futpano
e o futpar, foram tão importantes (deixaram um gostinho de quero mais),
que continuarão sendo realizados com as séries iniciais na semana de
comemoração ao dia das crianças, onde serão desenvolvidas atividades
de cooperação e sem competição.
Notamos também que, ao final de cada jogo, muitos saíram se perguntando: “mas, ninguém ganhou, todos ganharam?." Essa compreensão
de todos ganharem demorou um pouco para os alunos assimilarem,
muitos ainda queriam saber quem eram os vencedores até se darem
conta de que todos eram vitoriosos, que mesmo em um jogo esportivo,
percebiam que a cooperação acontecia em cada atitude durante o jogo
e que era possível jogar cooperando com o outro mudando algumas
regras e comportamentos antes competitivos.
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Os jogos aconteceram na E.E.B. Elizabeth Konder Reis, situada na cidade de Itajaí/SC, no mês de julho, nos dias 10 e 11 tendo no time de
frente, a direção da escola, professores de Educação Física, professores
regentes de turmas, que trabalharam muito e bem cooperativamente.
A participação na COOPA de Futebol Cooperativo foi de todos da escola, desde os primeiros anos do ensino fundamental até as turmas do
ensino médio matutino. Tivemos a participação de convidados especiais,
como os grupos de patinação artística.
A COOPA teve momentos muito significativos de união e solidariedade,
principalmente quando os alunos fizeram uma ação para ajudar alguém,
uma família, ou uma entidade que necessitava de auxílio. Foi muito gratificante e emocionante ver os alunos buscando a transformação, o interesse em ajudar o próximo.
Em nossa escola percebíamos que muitas turmas e alguns professores
tinham a visão do individualismo e a partir da COOPA percebemos uma
integração, uma cooperação maior, entre professores e alunos.
A ideia da competição é algo que aos poucos vem sendo mudada, aos
poucos se percebe que pode até existir a competição em alguns momentos, mas que a cooperação é um caminho melhor para trilhar nos dias
atuais, seja no ambiente escolar ou na sociedade. As atividades coletivas
e os jogos cooperativos desenvolvidos foram inspiradores para futuros
eventos da escola como a semana dedicada à comemoração do dia das
crianças, onde serão trabalhados os jogos da COOPA e outros, enfatizando jogos cooperativos, como futpar, futpano, chinelão, etc.
Deixamos aqui, como uma síntese dessa belíssima e importante experiência que vivemos na escola, esta frase dita por um de nossos alunos:

284

#TODOMUNDOGANHAJUNTO

“Juntos,
somos melhores e
mais fortes."
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COOPERATIVA PARCEIRA: VIACREDI

E.E.B. MARINA VIEIRA LEAL
GASPAR/SC

A

ESCOLA de Educação Básica Marina Vieira Leal, localizada em
Gaspar/SC, realizou entre os dias 2 de agosto a 11 de agosto, a
COOPA de Futebol Cooperativo. Essa que teve como apoio todo o corpo docente escolar.
As equipes de alunos foram divididas de acordo com os países selecionados para a Copa do Mundo de Futebol. Nessas divisões, priorizamos
a integração de todos os alunos, selecionando um aluno por série em
cada equipe. Dessa maneira, em todas as equipes foi possível observar
as relações entre os pequenos e os alunos do ensino médio. Também
foram colocados em cada equipe dois professores orientadores, mesclando alunos e professores de diversas séries e disciplinas.
Nossa escola teve como princípio promover a interação e cooperação
entre alunos e toda comunidade escolar, por meio dos jogos cooperativos que foram selecionados. Com os alunos, nosso desafio, além
da aprendizagem e criatividade, foi o de estimular o protagonismo dos
mesmos.
A abertura da COOPA de Futebol Cooperativo ocorreu no dia 2 de
agosto, com um lindo desfile protagonizado por um integrante de cada
equipe, representando as origens do país da Copa que estava representando. Foi um momento maravilhoso de muita criatividade e conhecimento.
Foram realizados o jogo de futpar, taco em equipes de quatro alunos,
volençol e pinobol humano. Também, ganharam como lembrança pela
participação na COOPA de Futebol Cooperativo, um troféu construído
pela própria equipe.
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Num primeiro momento observamos que os alunos maiores acreditavam
que só ganhariam se só eles jogassem. Porém, no primeiro jogo de futpar, perceberam que os alunos menores tinham mais facilidade de locomoção com os coletes. Sem precisar de muito palpite dos professores,
logo começaram a trocar as equipes mesclando os jogadores entre os
maiores e menores. Esse jogo foi um dos mais apreciados pelas crianças.
A torcida foi grande!
No jogo de taco com quatro alunos, tivemos o entrosamento de todos
os integrantes das equipes. O momento de maior interação e diversão
foi quando os alunos perceberam que precisavam trabalhar de forma
cooperativa para conseguir pontuar, pois se só um conseguiu arremessar
a bolinha, os outros não poderiam trocar de lugar. Vale destacar que
esse jogo foi um resgate de memória para os professores também. O
que mais se ouvia era “que saudade de ficar na rua brincando de taco!."
Tivemos também o volençol. Jogo que rendeu muitas risadas! As equipes tiveram que se juntar e cooperar para que conseguissem pontuar. E
o momento de maior interação, foi o momento de pegar e arremessar
a bola para a outra equipe, que ao invés de adversária, era percebida
como “solidária." Nessa hora, toda a torcida caiu na risada!
O pinobol humano foi destaque dentre os jogos, devido a maior participação de integrantes em cada equipe. E claro, caiu nas graças das
crianças. Os menores ficavam felizes quando, sem poder sair das cadeiras, conseguiam jogar a bola. Já os maiores, ficavam irritados por ver
que, precisavam mais do que uma perna e um braço para fazer o ponto.
Logo viram que cooperando e dividindo lances, conseguia-se pontuar
facilmente.
Um dos momentos mais bonitos da nossa COOPA de Futebol Cooperativo foi a construção do troféu das equipes. Os professores separaram
alguns materiais, priorizando reciclados, entregando para as equipes
uma sacola com itens iguais para todos. E cada equipe, usando sua
imaginação e criatividade, teve que construir um troféu. Foi lindo de
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ver! Emocionante ver a troca de informações entre eles e o cuidado que
tiveram em construir um modelo delicado de troféu! Foi nessa prova que
nós, professores, tivemos certeza que o protagonismo cooperativo dos
alunos estava presente, vivo e cheio de criatividade!
No último dia de COOPA de Futebol Cooperativo um aluno por equipe
desfilou caracterizado de acordo com o país escolhido. Logo após o
desfile foi entregue o troféu aos representantes de cada equipe... Porém
de um jeito bem diferente e cooperativo. A primeira equipe pegou o seu
troféu e entregou para a equipe seguinte e assim sucessivamente até que
a última equipe entregou o seu troféu para a primeira equipe. Que linda
espiral de doação e apreciação! Dessa maneira todos ganharam um troféu pela dedicação, interação, participação e cooperação na COOPA.
Logo após a cerimônia de encerramento realizamos um lanche coletivo.
Colocamos nossas mesas do refeitório no pátio aberto, com o frio e o sol
gostoso que estava no dia, os alunos alimentaram-se e entrosaram-se de
maneira muito diversificada e divertida. Todos estavam felizes! Foi um dia
de grande agrado e satisfação para todos de nossa escola.
Após a passagem da COOPA de Futebol Cooperativo, podemos observar que muitos alunos começaram a se relacionar positivamente com
outros de outras salas, descobriram que nas suas diferenças, são iguais
em muitos aspectos. Também se percebeu que a visão de muitos alunos
referente a alguns professores mudou. Por não conhecerem determinados professores, acreditavam que eram “chatos” ou “exigentes” e com
a interação dos jogos cooperativos, descobriram que esses professores
exigentes e chatos, só querem o bem comum.
Além disso, a COOPA de Futebol Cooperativo nos permitiu afirmar que
sim, nossos alunos possuem uma criatividade incrível. E com toda a dedicação, podemos ver o que tanto queríamos: crianças felizes e explorando suas habilidades de aprendizagem e convivência cooperativa.
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COOPERATIVA PARCEIRA: VIACREDI

E.E.B.M. PROFESSOR CURT BRANDES
POMERODE/SC

A COOPA de Futebol Cooperativo da E.E.B.M. Prof.º Curt Brandes,
aconteceu no período de 10 a 13 de julho de 2018 nas dependências
da escola na cidade de Pomerode, SC. A abertura dos jogos ocorreu
no dia 10 de julho, foi um momento muito especial, que contando
com a presença do representante da Viacredi, nossa cooperativa madrinha, da Jaqueline e Cassiane representando o Programa Cooperjovem, mais o envolvimento de todos participantes, fizeram daquele
momento um espaço de aprendizagens, diversão, encantamento e
integração.
A organização das tarefas da COOPA se iniciou com uma reunião
dos professores formadores Anderson e Alessandra que explanaram
o que era o projeto, suas implicações e aplicação. Já nesse momento foram criados grupos com responsáveis para dividir os trabalhos:
organização da abertura, prof.ª Sueli e prof.ª Camila; organização
do encerramento, prof.ª Alessandra e prof.ª Fernanda; decoração da
escola prof.ª Gabriel-la e a Elmira, auxiliar de serviços gerais; lanche,
Ricardo, secretário e Dona Erci, auxiliar de serviços gerais; organização dos times, professores Sandrei, Anderson e Elton; reportagem,
tecnólogo Fabiano e alunos dos 9º anos; cerimoniais, diretora Kátia e
prof.ª Sueli; apresentação, prof.º Maicon; e som, tecnólogo Fabiano.
Foi então colocado na sala dos professores, um painel com o nome
dos responsáveis e suas respectivas atribuições, para que os demais
integrantes da escola pudessem escolher em que time gostariam de
cooperar. A partir daí, começava a se desenhar o que seria nossa
COOPA.
A COOPA de Futebol Cooperativo uniu as turmas antes mesmo dos
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jo-gos, a partir do sorteio para formação dos times, começaram os
ensaios para a abertura, criação do “grito de garra” e a integração
de todos os participantes dentro de seus times.
Os jogos aconteceram no período de aula, após a hora do lanche,
quando todos se dirigiam ao ginásio para encontrar sua equipe e
parti-cipar dos jogos cooperativos, com direito a muita torcida e participação de todos.
O objetivo de integrar toda a escola a partir dos jogos cooperativos e
das demais atividades coletivas promovidas pelo projeto, foi alcançado
com êxito. Durante os dias que a escola estava tomada por esse espírito
cooperativo, tivemos momentos de muita alegria, ajuda e paz.
Sabemos que sensibilizar e envolver os alunos é fácil, eles sempre
estão dispostos a participar com empolgação. Já com os adultos é
diferente, existem aqueles resistentes, que precisam ser estimulados
constantemen-te. Apesar disso, podemos dizer que tivemos uma boa
participação de todos em todos os jogos envolvendo alunos, professores e funcionários, cada qual da sua maneira e respeitando a
particularidade de cada um.
A COOPA beneficiou a escola em vários aspectos. Vimos alunos de
várias idades jogando juntos, demonstrando que o individualismo e a
competição passaram longe da nossa escola. O mais importante foi a
participação, a cooperação e ajudar o próximo a se divertir também.
Os momentos que antecederam o evento e o evento em si, trouxeram
muitas mudanças para nossa escola, a principal delas foi a troca
da competição desenfreada pela cooperação. Muitos alunos que só
esta-vam preocupados em vencer mudaram a postura ajudando o
próximo. Os professores de Educação Física relataram que as aulas
dessa disci-plina passaram a ser mais leves, sem tanta cobrança por
jogos competi-tivos e o gosto pelos jogos cooperativos a cada dia
vem ganhando mais adeptos.
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Foi uma sementinha plantada com muito amor, sabendo que muitos
fru-tos serão colhidos, alguns perdidos..., mas a ideia foi lançada e
abraçada por muitos., como notamos nos comentários positivos feitos
durante e após a COOPA revelando um gostinho de quero mais.
Para o encerramento convidamos as famílias para participarem e lanchar juntos. Foi uma bela integração, com apresentações artísticas,
hora cívi-ca e entrega de boletins. Um depoimento chamou a atenção: “que bom ver meu menino assim feliz, fazendo novos amigos,
brincando com todos e entendendo que ajudar o outro é importante.”
Toda nossa comunidade escolar - alunos, pais e funcionários ficou
com o sentimento de gratidão a todos (e a nós mesmos, também)
pela opor-tunidade de participar desta COOPA de Futebol Cooperativo que foi tra-balhosa, mas acima de tudo, foi muito prazerosa. Que
venha a próxima, porque queremos estampar em todos os jornais
muitas outras manchetes como esta:

“Curt Brandes
dá show de
cooperação e
alegria!”
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COOPERATIVA PARCEIRA: VIACREDI

E.E.F. CLARA DONNER
TIMBÓ/SC
“Esporte e cooperação um encontro de transformação!”
“Práticas esportivas sob um
olhar cooperativo na escola!”
“COOPA cooperativa – esporte e educação
sob o olhar da cooperação!”
“COOPA cooperativa – um novo olhar
sobre o esporte na escola!”

S

ERÁ que alguma destas manchetes seria capaz de despertar a sua
curiosidade para o que vivenciamos na escola quando aceitamos o
desafio de trabalhar a cooperação e realizar a COOPA de Futebol Cooperativo? Esperamos que com o relato abaixo possam sentir um pouquinho do que experimentamos.
O desafio da COOPA de Futebol Cooperativo foi lançado no dia 06 de
abril, no 6º Encontro Estadual do Programa Cooperjovem. Num segundo
momento aconteceu a Oficina de jogos cooperativos, em seguida a Oficina
de Co-criação da COOPA. Todas estas ações promovidas pelos SESCOOP/
SC em parceria com o Projeto Cooperação, foram fundamentais para que
sentimentos de empolgação, de alegria e de entusiasmo, despertassem a
vontade de fazer acontecer, de realizar, de concretizar. E assim aconteceu...
A COOPA (nome que se tornou comum entre todos) extrapolou as paredes
da sala de aula e ganhou vida pelos ambientes escolares.
Nossa escola está localizada numa cidade com cerca de 40 mil habitantes, chamada Timbó, em Santa Catarina. É rodeada de belezas naturais,
bons museus e parques lindos. Seu nome: Escola de Ensino Fundamental
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Clara Donner. É uma homenagem à esposa do fundador da cidade. Temos cerca de 190 alunos e somos em 24 profissionais, entre professores,
funcionários e equipe administrativa. O Projeto Educacional Cooperativo – PEC que norteia nossas ações tem como título: Escola e Família:
Parceiras pela Educação Integral. Foi orientado por esse nosso projeto
que encaminhamos todas as ações da COOPA, pois tínhamos neste momento como objetivo principal promover a cooperação envolvendo toda
a comunidade escolar e juntos organizarmos um evento repleto de jogos
e brincadeiras cooperativas que envolvessem os dez valores escolhidos
pela comunidade escolar em 2015: amor, educação, compreensão,
cooperação, comprometimento, respeito, bondade, honestidade, responsabilidade e amizade.
O pontapé inicial foi dado no dia 21/05/2018, quando se reuniram direção, professores, alunos e pais, totalizando 22 pessoas, que envolvidas
e comprometidas, definiram as datas e os grupos de trabalho. Abaixo,
segue a lista das equipes de trabalho com suas respectivas funções:
• Time da reportagem: responsáveis pela cobertura jornalística e divulgação da COOPA em todas as etapas: preparativos, abertura, jogos
e encerramento, através de fotos, vídeos e postagens nas redes sociais.
Capitão: John (Professor); Professores: Juliana e Lidiane, Douglas, Rafael, Iria; Funcionários: Margrit; Alunos: Matheus S.; Pais: Paula.
• Time da decoração: responsáveis pelos preparativos e decoração
da escola para a abertura e encerramento da COOPA. Capitã: Rosane
(Assistente de Educação); Professores: Vivian, Ronita, Walmira, Cristiane Neis e Adriana (assistente técnica pedagógica); Alunos: Karine;
Funcionários: Romeu K.
• Time da abertura e encerramento: responsáveis por comandar
as cerimônias de abertura e encerramento assim como na organização
dos jogos da COOPA em geral. Capitã: Juliana (professora); Professores: Cristiane Welter, Michelle, Adrieli e Ana C. (diretora); Alunos:
Emily; Pais: Odete, Irineu, Patrícia e Marlene.
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Time de formação das equipes: responsáveis pelo sorteio das equipes,
premiação e orientação de cada equipe nas tarefas. Capitã: Glória (professora); Professores: Jéssica, Vânia; Alunos: Giovana L. e Manoela.
Neste encontro, por sugestão dos pais, ficou definido que nossa COOPA
de Futebol Cooperativo teria sua abertura no dia 24/06/2018 na III Festa
da Família e o encerramento no dia 11/08/2018 no dia da XII Feijoada.
Estas datas foram escolhidas por serem momentos nos quais as famílias,
tradicionalmente, comparecem à escola. Unindo a ação da COOPA e
o nosso Projeto Educacional Cooperativo conseguiríamos oportunizar as
famílias uma participação ativa nestes eventos. Também ficou definido
que a equipe de reportagem iria promover uma campanha: “A COOPA
que eu quero?” Neste trabalho, quem tivesse interesse produziu um vídeo
falando e respondendo à pergunta. Todos os vídeos foram postados em
rede social. O trabalho visava divulgar a COOPA de Futebol Cooperativo e ao mesmo tempo promover a cooperação. Na abertura, todas as
equipes apresentaram suas bandeiras e “grito de garra."
Para início das atividades foi realizado um cerimonial no qual foi contada
a história da Bola Indestrutível e seu significado social, sendo esta bola
usada, depois de passar pelos pés de todos os alunos, para marcar o
primeiro gol e abrindo oficialmente a COOPA de Futebol Cooperativo.
Na sequência realizamos o jogo cooperativo do futpar (neste jogo formam-se duplas que unidas por uma camisa única precisam encontrar
maneiras de jogar futebol) entre pais e filhos, pais e professores, pais
e pais, alunos e alunos. Em todas as partidas a diversão foi garantida.
Alguns pais carregaram seus filhos menores no colo para correrem atrás
da bola, em outras duplas quando um jogador ia para a esquerda, o
outro ia para a direita. O espírito cooperativo precisou ser trabalhado,
pois em alguns momentos tinham como preocupação fazer o gol e esqueciam que precisavam trabalhar em equipe. Depois de cai, levanta,
direita, esquerda foram encontrando estratégias para que a bola rolasse
e a animação e a cooperação crescessem.
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No intervalo entre o dia 24/06/18 (abertura) e o dia 11/08/2108 (encerramento) os jogos que marcaram nossa COOPA de Futebol Cooperativo foram os jogo cooperativos cabeçobol (brincadeira na qual o gol
precisa ser feito com a cabeça e por isto é necessário muito trabalho de
equipe para que a bola chegue ao gol), o pebolim humano (esta brincadeira é a reprodução do jogo tradicional de mesa, mas os jogadores
são os próprios alunos) e o futpar. Quanto a estas atividades uma aluna
comentou: “Uma das partes mais gratificantes da COOPA Cooperativa
foi a inclusão de todos. Os pequenos se sentiam seguros em brincar com
os maiores e os grandes aprenderam muito com os pequenos."
No encerramento, todos os presentes puderam reconhecer através de
poemas, criados pelas equipes, os dez valores trabalhados ao longo da
COOPA. Foi um momento reflexivo para todos os presentes, pois cada
poema trazia através do valor explorado, os aprendizados que cada
equipe viveu ao longo de todas as atividades que experimentaram. Estes
poemas foram transformados em um livro para a biblioteca da escola.
Em um dos poemas foi escrito: “Um bom jogo não é feito de vitória, mas
sim de amizade e cooperação. É saber que vencer não é o que importa.
E que o que vale é a diversão." Quando lemos estes versos percebemos
que uma semente foi plantada e que regando teremos bons frutos.
Dentre as principais atividades vivenciadas na nossa COOPA de Futebol Cooperativo podemos destacar: participação de alunos e pais na
reunião de organização; divulgação da COOPA através da ação – “A
COOPA que eu quero”, transformados em vídeos e divulgados em rede
social; decoração da escola despertando na comunidade o espírito da
COOPA; distribuição de tarefas para as equipes: produção do “grito
de garra” e da bandeira baseado no valor que sua equipe recebeu;
ensaios e apresentações coletivas das danças circulares (Pagode Russo
e Kumbalawe) com participação da comunidade escolar; realização de
jogos cooperativos (futpar, cabeçobol e pebolim humano); produção de
poema sobre as aprendizagens durante a COOPA (baseado no valor da
equipe); cobertura fotográfica e produção de um vídeo retrospectivo da
COOPA.
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A demanda de atividades da COOPA de Futebol Cooperativo foi grande
e, aliada as atividades escolares regulares, essa tarefa de fazer a cooperação acontecer em todas as esferas parecia algo muito difícil a princípio. A organização de equipes de trabalho por habilidades e afinidades
foi o primeiro grande passo para cooperação, pois, as funções ficaram
bem divididas, sem sobrecarga para nenhum grupo de pessoas. As lideranças de cada equipe também fizeram um ótimo trabalho ao estimular
os colegas de equipe a participar nas suas tarefas. Além disso, membros
de outras equipes se ofereceram para ajudar nos momentos que uma
equipe teve maior demanda de trabalho do que as outras, para que tudo
saísse conforme o esperado.
Acreditamos que as palavras-chave para descrever a superação desses
desafios foram: cooperação, partilha, comunicação, diversão, comprometimento e iniciativa.
Levando em consideração todos os movimentos da COOPA cerca de
170 alunos, 18 professores, 03 pessoas da equipe diretiva, 03 funcionários e 50 pais participaram das ações promovidas, totalizando 244
participantes.
Outro impacto bem interessante desta COOPA de Futebol Cooperativo
foi a repercussão que a cooperação alcançou, pois no final do mês de
agosto estávamos fazendo uma enquete para escolher a nova bandeira
da escola e, após circular entre alunos, professores e pais três possíveis
artes para esta bandeira, gerando uma disputa acirrada entre elas, uma
mãe interveio e disse que faltava algo que lembrasse a cooperação. Isto
fez com que ela procurasse ajuda de outra pessoa e enviou uma nova
arte para a escola, que após alterações de profissionais foi para votação
e ganhou por unanimidade. Além da bandeira com marcas da cooperação, a atitude desta mãe marca uma relação de parceria e confiança
entre escola e família.
Outro legado interessante foi o que aconteceu semanas depois de encerrada a COOPA de Futebol Cooperativo, quando da realização de um
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jogo de vôlei, no qual todos os alunos tiveram que ficar sentados, vivendo um pouco a situação de alunos com mobilidade restrita, a professora
Cristiane Neis, que viveu a situação escreveu: “A escola mais uma vez me
proporcionou momentos não vividos antes, momentos de aprendizado
que vou levar para a vida toda, momentos que vou levar em meu coração. Em uma escola aonde existe respeito, cooperação e amor, qualquer
diferença se torna ferramenta para o sucesso.”
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COOPERATIVA PARCEIRA: VIACREDI

E.E.F. ENCANO DO NORTE
INDAIAL/SC

A

COOPA de Futebol Cooperativo aconteceu na escola Encano do
Norte em Indaial/SC, no período de 09 a 17 de julho de 2018,
contando com a participação de todos os professores, alunos e alguns
pais da escola, totalizando 207 participantes.
Focando o objetivo de promover a cultura da cooperação em nossa
unidade escolar, realizamos um conjunto de jogos cooperativos e outras
atividades lúdicas, desejando despertar ainda mais o gosto pela cooperação.
Fazendo parte da programação de nossas ações pedagógicas, realizamos o jogo do futpar, o jogo da memória cooperativo, algumas danças
circulares e outras atividades e brincadeiras cooperativas.
Nossos maiores desafios para organizar e realizar a COOPA na escola
foram conciliar as atividades curriculares regulares com o trabalha extraclasse e a realização dos jogos de futpar no sábado, com as famílias
e filhos. Desafios estes que foram devidamente encarados e superados
pela dedicação de toda nossa comunidade.
A experiência da COOPA beneficiou a escola de muitas maneiras, principalmente, destacou que a participação coletiva em atividades cooperativas é sempre uma proveitosa oportunidade para trabalhar o respeito
mútuo dentro e além da sala de aula.
Além disso, houve uma mudança percebível no comportamento dos alunos nas aulas de Educação Física, aceitando trocar de times, compreendendo que todos são jogadores de um mesmo e único time, onde todo
mundo ganha junto.
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A COOPA de Futebol Cooperativo nos proporcionou um olhar mais crítico e criativo sobre as atividades na escola, nos ajudando a perceber que
os pais gostam sim, de participar de atividades lúdicas e cooperativas
juntamente com seus filhos, na escola.
E inspirados por todas essas boas descobertas e aprendizados, desejamos ver estampada a seguinte manchete em todos os lugares:

“Nossa COOPA foi
espetacular, teve
diversão, respeito e
alegria!”
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Não basta participar, tem que dar entrevista! Por isso, reunimos aqui a opinião de quem transpirou a
camisa jogando nos bastidores, fazendo o possível e o impossível para criar as melhores condições
de jogo para que o time de cada uma das 59 escolas participantes, pudessem entrar em campo
para protagonizar os melhores momentos da COOPA de Futebol Cooperativo 2018!
Vamos lá, ocupe seu lugar na “zona mista” e deleite-se com estes belíssimos e inspiradores depoimentos!.

AMARILDO MINELLA

CRISTIANE OLIVEIRA

Coordenador do Programa
Cooperjovem na Auriverde.
A COOPA foi bem organizada e contou com ampla participação de professores e alunos, tudo
foi muito bem planejado e pensado a exemplo
da ocupação do espaço, dos materiais, as atividades foram pautadas dentro do propósito do
Programa Cooperjovem focando na cooperação
e na participação saudável, se primou o lazer e
a descontração dentro da ótica da cooperação.
Me senti muito honrado em poder contribuir com
momentos como este, visto que, percebi que a
prática das ações, as sugestões e as ferramentas ofertadas pelo Programa Cooperjovem estão
acontecendo, isto me deixou satisfeito e com a
certeza que estamos investindo de forma correta. Espero que esse engajamento e participação
perpetuem para a efetivação do programa.

Co-criadora da COOPA
de Futebol Cooperativo.
Eu sempre sonhei com o esporte e as diferentes
expressões e manifestações do movimento humano como uma possibilidade de aprendizado,
superação e transformação pessoal e social. E
a COOPA foi para mim a oportunidade de ver
esse sonho se realizando, desde sua concepção,
quando um grupo de pessoas, reunidas pelo
Projeto Cooperação, se transformando no Time
do Coração para pensar, planejar e realizar
cada detalhe do projeto.
Depois, quando compartilhamos o projeto com o
Programa CooperJovem do Sescoop/SC, que promoveu a realização das Oficinas de co-criação em
diferentes regiões do estado envolvendo professores
de diferentes escolas.
Até aí, foi fascinante ver os olhinhos brilhantes
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de cada um e percebendo o quanto o sonho da
COOPA já se fazia possível.
Mas, espetacular mesmo foi quando, alguns meses depois, nos deparamos com os resultados
da COOPA . Comunidades escolares inteiras se
mobilizando para a cooperação acontecer por
meio do futebol cooperativo. Foi mesmo muito mais que uma boa jogada. Foi um golaço
de placa ver a cooperação acontecer em cada
momento da COOPA na escola, assim como em
cada coração. Sou imensamente agradecida por
fazer parte.

DILCE CITTADINI MACIEL
Coordenadora do Programa
Cooperjovem na Ceprag.
Presenciei organização, dedicação e muita cooperação nas atividades da COOPA de Futebol
Cooperativo. Parabéns a todas as escolas, juntos
faremos um mundo melhor.

FÁBIO OTUZI BROTTO
Co-criador da COOPA de Futebol Cooperativo.
Nestes tempos de incríveis desafios globais, a
COOPA de Futebol Cooperativo realizada nas 59
escolas públicas de Santa Catarina, é mais uma
demonstração da competência, dedicação, criatividade, ousadia, paciência e confiança, presentes na legião de educadoras e educadores
da rede pública brasileira.
O legado deixado aqui pela COOPA , pode inspirar um novo jeito de abordar os problemas em
curso na escola e na sociedade, que enraizados
na exclusão, individualismo e competição desne-

cessária, clamam por soluções promovidas pela
inclusão, solidariedade e cooperação genuína.
Eu acredito na força e na beleza do ser-e-fazer
em cooperação, e acredito porque as vi-e-vivi
neste projeto, que ao transformar na escola um
evento tradicionalmente competitivo em um
evento renovadamente cooperativo, está contribuindo para regenerar as sementes da consciência de comum-unidade humana, com a vitalidade característica, não dos ideais, nem das
coisas normais, e sim, com aquela presente nas
realizações reais tão generosamente compartilhadas e espetacularmente relatadas aqui, neste
Diário da COOPA .
Meu nome é Fábio, assim falei, hei!.

GILVANE KERN
Coordenador do Programa
Cooperjovem no SICOOB Creditapiranga.
Um show de Cooperação! No ano de 2018,
com o apoio do Sescoop/SC e a inspiração do
Projeto Cooperação, o SICOOB Creditapiranga
SC/RS realizou a 2ª edição da COOPA de Futebol Cooperativo. Em 2014, ano de entrada das
nossas escolas no Programa Cooperjovem, ficou
apenas o gostinho de ver os alunos e professores dos outros educandários sendo contagiados pelo espírito da cooperação. Finalmente em
2018, recebemos o tão esperado convite para
também fazer parte deste time.
Em nossa área de ação, das 9 escolas ativas,
8 participaram da COOPA . A adesão foi livre e
de imediato fomos surpreendidos pela vontade
de cooperar que surgiu, uma vez que todas as
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escolas com condições de participar (com professores e formação necessária) disseram, sim.
Desde o início, nosso sonho foi construir uma
parte do processo em comum, remetendo todos
para o sentimento de comunidade. Já na formação, durante a Oficina de Co-criação, deixamos
esta semente bem regada e tratada.
A proposta da cooperativa para a COOPA contemplou um grande evento de mobilização e sensibilização em conjunto, entre as 8 escolas, para fazer o
esquenta e convidar professores, alunos e toda comunidade escolar para a diversão. Uma comissão
formada por alguns professores dispostos e criativos
assumiu a organização deste evento, que ocorreu
no dia 15 de junho, no Complexo Oktoberfest em
Itapiranga. Mais de 1000 alunos participaram de
forma atenta e curiosa. Atingimos nosso objetivo e
a comunidade foi mobilizada. A segunda fase da
COOPA seria em cada escola, a fim de dar voz e
lugar para a autonomia e liberdade, dentro da proposta da cooperação. Assim se fez!
Foi inspirador acompanhar o envolvimento de todos: direção, professores, secretaria da educação,
Gered. Mas o que mais impactou e fez nossos
olhos encherem de lágrimas foi a participação e
o envolvimento dos alunos. Desde cedo eles perceberam que nesta COOPA não teríamos perdedores. Um sinal de que a cooperação já pulsa nas
veias dos nossos principais sujeitos, para quem
trabalhamos incansavelmente a fim de realizar um
sonho comum: a educação dos estudantes.
As tarefas da abertura da COOPA foram realizadas em conjunto, envolvendo todas as escolas e sem segmentação de funções, na medida
em que todos compreenderam que seria esta a
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melhor forma de realizar um trabalho coletivo.
Sob a coordenação da cooperativa, os santos
e santas de todas as denominações e partes do
mundo nos abençoaram com rio e lindo dia de
sol. Além dos mais de 1000 alunos, estiveram
presentes diretores, professores, autoridades,
princesas da 40ª Oktoberfest e curiosos. Ônibus
de todos os lugares se encontraram, trazendo
dentro de si corações e mentes inquietas e curiosas por descobrir a beleza e encantamento da
comunidade ali reunida.
O dia foi regado com muita dança, atividades
e jogos cooperativos, entrada do símbolo da
COOPA , a bola dos sonhos, desfile das soberanas da 40ª Oktoberfest, entrada das delegações
de cada escola e fala das autoridades, que inclusive foram chamadas para o jogo.
A abertura coletiva da COOPA atendeu também
um objetivo da cooperativa, que é integrar as
escolas participantes do Programa Cooperjovem, sensibilizando-as para a importância do
trabalho coletivo, a partir da sua própria experimentação, não apenas no campo da teoria. O
dia 15 de junho de 2018 ficará para sempre
registrado na nossa memória e no arquivo histórico do SICOOB Creditapiranga e das escolas. Conseguimos deixar em cada participante,
o gostinho de quero mais. Assim, todos voltaram
para seus lares e lugares inspirados e chamados
para colaborar.
Cada escola, depois disso, se organizou e realizou suas atividades, que foram expressas no
diário de cada uma. O legado que deixamos é
a certeza de que é possível colaborar mais e reclamar menos, cooperar mais e competir menos,
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ajudar mais e cobrar menos. Que todos podemos nos colocar em posição de protagonismo, e
que isto não significa que sejamos mais nem menos que os outros. O desejo constante de replicar as atividades da COOPA , demonstrado pelos
próprios alunos, mostra que estamos implantando uma cultura de cooperação. É um trabalho
diário e constante, mas que vale a pena, pois
já dizia Fernando Pessoa, “Valeu a pena? Tudo
vale a pena se a alma não é pequena. Quem
quer passar além do Bojador tem que passar
além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo
deu, mas nele é que espelhou o céu”.

o brasileiro mais gosta (e eu gosto muito).
Foi muito tranquila a facilitação das Oficinas
de co-criação, principalmente por perceber a
abertura dos participantes para conhecer novos
jogos cooperativas, danças circulares e outras
atividades, possibilitando maior fluidez no processo de ensino aprendizagem.
Nos dois grupos que estive como facilitador ao
lado do Fábio (Chapecó e Gravatal), os professores participaram de uma forma muito divertida
e espontânea e o que me chamou mais atenção foi a vontade de querer levar logo a COOPA
para suas escolas.

GRACIELE VALÉRIUS

PATRÍCIA GONÇALVES DE SOUZA

Coordenadora do Programa
Cooperjovem na Copérdia.
A programação foi muito interessante e diversificada, englobou todas as turmas e o mais
bacana é que tudo foi trabalhado com foco na
cooperação. As atividades destacaram o trabalho em grupo, que é o principal objetivo do
Cooperjovem, trabalhar os princípios e os valores do cooperativismo e principalmente respeitar
as diferenças e trabalhar junto em prol de um
único objetivo!

Coordenadora de Promoção
Social Sescoop/SC.
Sou imensamente grata ao “time do coração”
do Projeto Cooperação e a todas milhares de
pessoas, que juntas idealizaram, sonharam,
construíram e concretizaram este sonho da
COOPA de Futebol Cooperativo nas escolas de
Santa Catarina, uma iniciativa que foi possível
ser realizada através do Cooperjovem.
Sendo oferecido pelo SESCOOP-SC como um
projeto complementar ao desenvolvimento do
programa, a proposta da Coopa veio para agregar e contribuir ainda mais para a disseminação
da cultura da cooperação no ambiente escolar,
estimulando ações criativas, inovadoras, ousadas, divertidas e cooperativas e visando potencializar o desenvolvimento social e humano,
através dos jogos cooperativos.
Os relatos das práticas e dos resultados dos
trabalhos que foram realizados nesta Coopa e

LEONARDO DUTRA GUEDES
Co-criador da COOPA de Futebol Cooperativo.
Participar desta segunda edição da COOPA de
Futebol Cooperativo foi uma experiência muito
rica, assim como a primeira, pois acredito muito
no poder de transformação dos jogos cooperativos, principalmente sendo eles de futebol, o esporte que é identificado, por alguns, como o que
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que agora constam registrados neste Diário, servirão para fonte de pesquisa e inspiração para
os nossos próximos desafios cooperativos, além
de ser também uma linda recordação dos grandes lances, jogadas e os gols de placa incríveis
que aconteceram ao longo desta jornada, as
quais eu vibro intensamente e celebro muito por
tudo que ela proporcionou e representou para
as cooperativas, escolas, educadores, alunos,
familiares e parceiros que dela fizeram parte. Foi
um verdadeiro show de bola da Cooperação!

NAIR CAMARGO GIEHL
Coordenadora do Programa
Cooperjovem na Cravil.
A Cooperativa Regional Agropecuária Vale do
Itajaí, Cravil, aderiu à COOPA com três de suas
escolas e pode-se dizer que foi produtiva em
vários aspectos. Integração foi um dos pontos
fortes de nossas escolas que se mobilizaram e
envolveram seus pares em ações e atividades
cooperativas. Desde a apresentação das propostas e sensibilização do corpo docente e discente, até a realização dos jogos, confecção
de bandeiras, desfile das delegações, troca de
amuletos e lanche compartilhado.
Pensar, planejar e realizar a COOPA com a coletividade foi um dos grandes desafios enfrentados
pelas escolas. Umas mais, outras nem tanto. Inserir, na dinâmica de trabalho, as propostas da
COOPA exigiu reflexão e planejamento. Por isso
tivemos ações da COOPA misturadas a outras
ações da escola, como o Arraiá da COOPA Cooperativa, com dança circular apresentada pelo
coletivo de professores, apresentações juninas
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pelos educandos, comidas típicas, muita alegria
e cooperação, unindo alunos, professores, gestores e comunidade.
A E.E.B. Letícia Possamai abriu espaço em vários momentos para vivências cooperativas, integrativas e para construção de conhecimento
por meio de pesquisas sobre as peculiaridades
dos países que participaram da Copa do Mundo
de Futebol 2018. Portanto, pode-se afirmar que
dentre as ações do Programa Cooperjovem dos
últimos dois anos, a COOPA de Futebol Cooperativo foi a que de fato movimentou as escolas
com vivências e práticas segundo os princípios e
valores do cooperativismo.

SUZANA ARALDI
Coordenadora do Programa
Cooperjovem na Coopervil.
As expectativas foram superadas, os alunos e
professores se mostraram muito empenhados e
a cultura da cooperação e os princípios do Cooperjovem, foram sim, estimulados e praticados
durante a COOPA 2018.

VANESSA DOS SANTOS FERNANDES
SCHWANZ
Coordenadora do Programa
Cooperjovem na Cebranorte.
Posso dizer que foi gratificante vivenciar estes
momentos onde as famílias estavam presentes
para prestigiar seus filhos. Um verdadeiro momento de cooperação entre todos, parabéns a
escola pela dedicação e o belo trabalho desenvolvido ao longo dessa COOPA de Futebol Cooperativo.
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A COOPA NA MÍDIA
A repercussão da COOPA de Futebol Cooperativo 2018 foi extraordinária! Um time de reportagem muito dedicado e entusiasmado, levou para além das quadras, campos, pátios e ruas das escolas, os mais incríveis lances
com-vividos na COOPA.
Veja nos links abaixo, um pouco do muito que virou notícia nas mídias do país:
http://folhadovale.com.br/cooperacao-alunos-promovem-acoes-de-interacao-com-a-comunidade/
http://www.SICOOBsc.com.br/altovale/noticias/coopa-de-futebol-cooperativo-e-desenvolvida-por-escola-de-taio/
https://www.facebook.com/coopadefutebolcooperativo/
http://www.informativoregional.net/geral/programa-cooperjovem-coopa-de-futebol-cooperativo-1.2075038
http://cev.org.br/biblioteca/copa-futebol-cooperativo-todo-mundo-joga-ganha-junto/
https://educacaointegral.org.br/experiencias/copa-de-futebol-cooperativo-quando-confronto-da-lugar-ao-encontro/
http://folhadovale.com.br/coopa-de-futebol-cooperativo-encerra-na-escola-atilio-ghisi/
http://www.grupocorreiodosul.com.br/jornal/projeto-de-cooperativa-usa-futebol-para-desenvolver-valores-sociais/
https://www.ondapositivafm.com.br/shared/noticia.php/escolas-realizarao-lancamento-da-coopa-de-futebolcooperativo
https://www.diarioav.com.br/todo-mundo-ganha-junto-coopa-cooperativa-e-desenvolvida-por-escolas-na-regiao/
http://www.jdv.com.br/noticia/9264/alunos-da-albano-kanzler-celebram-a-coopa-nesta-quinta
http://www.cerbranorte.com.br/noticias/leitura/248/cooperjovem:-8-anos-de-acoes-cooperativistas-com-as-escolas
https://carapebus.rj.gov.br/site/noticia/cooperativismo-e-programa-nas-escolas-municipais/224
https://omunicipio.com.br/professores-de-escola-no-souza-cruz-estimulam-cooperacao-entre-alunos-pais-eprofessores/
http://www.juriti.com.br/noticias.php?id=171
https://brusque.portaldacidade.com/noticias/esportes/pais-e-alunos-da-eef-pe-luiz-gonzaga-steiner-participamda-1a-coopa
https://www.mondai.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/9323/codNoticia/466268
http://www.oestemania.net/index-site2.php?pg=desc_noticia&id=25980%3E
https://www.portofeliz.am.br/noticia/101072/mondai-realiza-reuniao-de-planejamento-do-ano-letivo-com-osprofessores

O D IÁ RIO DA C OOPA DE FU T E B OL C OOP E RAT IVO

311

http://cooperja.com.br/noticia/projeto-da-escola-abel-esteves-de-aguiar-integra-publicacao-catalogada-nabiblioteca-nacional-546
https://notisul.com.br/foco-no-vale-alexandre-frazao/137949/escola-atilio-ghisi-realiza-abertura-da-coopa-defutebol-cooperativo
https://educacao.brusque.sc.gov.br/2018/07/06/jogos-cooperativos-na-eef-pe-luiz-gonzaga-steiner/
https://www.novatrento.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/33857/codNoticia/502372
http://www.jornaldapraia.net/noticia/50205/coopa-cooperativa-na-e-e-b-caetano-lummertzhttp://www.adjorisc.com.br/jornais/otempo/geral/sescoop-sc-apresenta-novidades-para-20181.2044972http://rcnonline.com.br/geral/SICOOB-creditapiranga-define-atividades-do-programacooperjovem-1.2050599
https://www.saoludgero.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/16556/codNoticia/508908
http://www.informeblumenau.com/escola-de-blumenau-recebe-acao-do-movimento-santa-catarina-pelaeducacao/
http://www.coopervil.com.br/noticia/2469/manchete-do-dia-07022018
http://eebpmft.blogspot.com/2018/06/coopa-de-futebol-cooperativo.html
https://www.camposnovos.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/6494/codNoticia/79141

Ah, e se você quiser colaborar para espalhar ainda mais esta boa nova, publique seu furo de reportagem, fotos,
vídeos, melhores momentos, principais manchetes, goals e tudo mais sobre a realização da COOPA de Futebol
Cooperativo na sua escola, lá na nossa página no facebook https://www.facebook.com/coopadefutebolcooperativo e coloque junto a hashtag #todomundoganhajunto

SIGAMOS MANTENDO A COOPA EM MOVIMENTO!
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E depois de tudo, o que é que fica?
Quais são as repercussões e
desdobramentos
da COOPA nas escolas?
E para além delas, quais são os
impactos e possíveis benefícios
para sociedade?
O que vai mudar na vida da gente?
Afinal, não é só um jogo?
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O LEGADO DA COOPA 2018
Desde o lançamento da COOPA de Futebol Cooperativo no dia 06 de abril de 2018, realizado no Encontro
Estadual do Cooperjovem, até este momento de lançamento do Diário da COOPA, no dia 05 de abril de 2019,
exatamente um ano se passou... E no transcorrer desse tempo, mantivemos as in-quieta-ações acima como uma
guia para nos ajudar a des-cobrir qual seria o legado que a COOPA 2018 já estava gestando no campo de
sua própria manifestação.
Nas páginas deste diário você pode se conectar com cada um dos 59 relatos que imprimiram aqui – e imaginamos, em você, também, todas as emoções convividas pelas mais de 30 mil crianças, jovens e adultos que
co-criaram, organizaram, realizaram e celebraram esta 2ª edição da COOPA, nos 44 municípios de Santa
Catarina.
Agora, é hora de nos re-unirmos no vestiário para contemplar a descoberta coletiva do legado comunitário
(Fig. 01) deixado por este provocante e generoso jogo de cooperação, como podemos perceber neste relato da
escola Prefeito Waldemar Kleinubing que celebrou seus muitos “momentos de glória”, particularmente, quando
os “alunos especiais participaram ativamente de atividades com alunos normais. Momentos em que o resultado
de um jogo foi esquecido, por conta de o jogo ter perdido a característica de disputa.
Então, repare bem nesta primeira tabela e veja, como se estivesse vendo um caleidoscópio, a partes de todo o
legado se fez presente em cada uma das diferentes escolas:
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COOPERATIVA

ESCOLA

LEGADO

AURIVERDE

E.E.F. LINHA BIGUÁ

Uma melhor integração entre os alunos, pois
houve o respeito mútuo entre crianças de 3 anos
até 15 anos, refletindo cuidado uns com os outros e principalmente um grande destaque para a
cooperação.

AURIVERDE

E.E.B. PROFESSOR MANUEL DE
FREITAS TRANCOSO

A melhoria da convivência em grupo, um maior
entrosamento e afinidade entre os alunos de
cada turma e a diminuição ainda maior do individualismo e da competição entre eles.

AURIVERDE

E.M. NÚCLEO NÚMERO UM

Prevaleceu o espírito de cooperação, liderança,
parceria, integração, e ressaltou a vontade de
auxiliar uns os outros, a parceria, o bom comportamento, a saída da zona de conforto e as novas
aprendizagens, as novas amizades e a preocupação com o próximo.

AURIVERDE

E.E.F. TUPINAMBÁ

Enriqueceu o aprendizado de pais e alunos sobre
a real cooperação entre todos, reforçando que o
real sentido da vida é estar junto, conviver.

E.R.M. PROFESSORA
ALBA LUCY REIS

Reforçou a necessidade de cooperação, chamou
a atenção para o trabalho em equipe e que o
importante não é competir, e sim, divertir, pois
não existe um campeão, mas sim, todos são
campeões.

E.E.B. BULCÃO VIANA

Renovou a união entre todos. Alunos, professores
e funcionários, passaram a se ajudar, favorecendo o convívio diário, a participação em novos
projetos e uma melhor educação dentro das salas de aula e no convívio.

E.E.B. CAETANO LUMMERTZ

Despertou da consciência da cooperação e promoveu, efetivamente, a ajuda mútua, a união e
o trabalhar juntos em cooperação. Estimulou o
afeto, a compaixão e nossa capacidade de alcançar um objetivo comum.

CEPRAG

CEPRAG

CEPRAG
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COOPERATIVA

ESCOLA

LEGADO

E.B.M. LEONARDO PEDRO
TOMAZ

Mostrou a viabilidade da cooperação, parceria
e trabalho em equipe em substituição a competição, indisciplina e desmotivação. Sabe-se que
a transformação do comportamento é uma mágica lenta e a COOPA veio para espalhar essas
sementinhas nos corações e para encorajar a
semeadura contínua.

E.E.B. VILA VELHA II

Deixou a alegria de levar para casa uma premiação cooperativa (feita uns com os outros e para
todos), como lembrança da escola e do aprender
a viver em cooperação.

E.M. ATÍLIO GHISI

Um impacto... na Praça Matriz, pudemos observar que as pessoas têm muita pressa, vivem
numa correria para ter e esquecem-se de ser...
ser feliz, ser amigo, ser cooperadores. Foi impressionante ver a reação dos alunos, que acostumados com a cooperação se depararam com
um externo indiferente. Entendemos que ninguém
vive só, precisamos uns dos outros, especialmente, dos outros tão diferentes da gente.

E.M.E.F. ALBANO KANZLER

Maior motivação pelos projetos de cooperativismo que estão ocorrendo, causada pela união e
fortalecimento da equipe que aumentaram por
causa destes momentos de troca e cooperação.

COOPERA

E.E.B. LUÍS TRAMONTIN

Deixou diversos aprendizados, dentre eles o
respeito e a cooperação, inspirando uma maior
participação de todos nas atividades escolares,
sem distinção de habilidades, cada um à sua
maneira.

COOPERJA

E.E.B. ABEL ESTEVES DE AGUIAR

A construção de um livrinho com todos os jogos
cooperativos elaborados pelas turmas durante as
aulas de Educação Física.

CEPRAG

CEPRAG

CERBRANORTE

COOPER
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COOPERATIVA

ESCOLA

LEGADO

E.E.F. IMACULADA CONCEIÇÃO

Um legado de participação e de envolvimento de
todos que resgatou a história das comunidades
que compõe a escola. Isso ficará para a nossa
história e nosso futuro, pois recebemos vários pedidos de estudantes que desejam que momentos
como este se repitam no dia a dia da escola.

COOPERVIL

E.E.B.M. PREFEITO
PAULO FIORAVANTE PENSO

A diminuição dos problemas relacionados ao
bullying, violência, desmotivação, preconceitos,
competição, entre outros. Conhecendo as limitações alheias, os estudantes aprenderam a se
ajudar e a cooperar para mudar a cultura individualista e estimular a cultura cooperativa, refletindo positivamente nas posturas adotadas pelos
nossos estudantes na sociedade.

COPÉRDIA

E.E.B. PROFESSOR
MANSUETO BOFF

A confiança no que fazemos em equipe, com a
participação de todos, porque é mais saborosa e
a conquista é de todos. A importância do trabalhar juntos, pois ninguém é nada sozinho.

E.E.F. PROFESSORA NEUSA
BERNARDINA LEMOS MARQUES

O prazer de participar de momentos de cooperação, pois isso trouxe um melhor relacionamento
e maior interação entre os alunos, pois mesmo
estudando na mesma escola, não se relacionavam. Fortaleceu e criou novos laços de amizade.

NÚCLEO PEDAGÓGICO RURAL DE
JOAÇABA (NUPERAJO)

Nossa escola realizou em 2014 e em 2018 a
COOPA de Futebol Cooperativo e desde então
colocamos em prática seus princípios em todas
as atividades realizadas na escola. Foi através da
metodologia da COOPA e dos Jogos Coolímpicos que surgiu a ideia da Semana da CooperAção que desde 2017 faz parte do calendário
anual de nossa escola.

COOPERJA

COPÉRDIA

COPÉRDIA
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COOPERATIVA

CRAVIL

CRAVIL

SICOOB
ALTO VALE

SICOOB
CREDIARAUCÁRIA

SICOOB
CREDIARAUCÁRIA
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ESCOLA

LEGADO

E.E.B. LETÍCIA POSSAMAI

Uma maior harmonia e diálogo entre os alunos,
no dia a dia escolar, até mesmo alguns que não
tinham o hábito de dialogar com professores e
colegas, passaram a ter. Também se notou um
maior espírito de ajuda mútua, senso de coletividade e cidadania na escola.

E.E.B. EXPEDICIONÁRIO
MÁRIO NARDELLI

O trabalho em equipe, a participação de todos
com responsabilidade, o envolvimento, credibilidade e motivação por parte dos profissionais da
escola deram segurança aos alunos fazendo-os
sujeitos ativos no processo, despertando em nossos alunos consciência crítica em relação a questões cotidianas; respeito, cuidado com ambiente
e a vivência na comunidade

E.E.F. PREFEITA ERNA HEIDRICH

Todos juntos tornaram a escola um local de cultivo dos valores de solidariedade, respeito, cooperação, gerando um sentimento de pertença que
extrapolou os muros da escola, pois juntos somos
melhores.

E.E.B. ARAÚJO FIGUEIREDO

A superação do individualismo, pois o trabalhar
de forma cooperativa demonstrou que juntos
fomos capazes de realizar um grande evento e
que a cooperação não nos torna fracos, mais
sim, fortes.

E.E.B. SILVA JARDIM

Um sinal de alerta porque nosso grande desafio ainda é a falta de parceria, o isolamento, a
oposição e o acúmulo de papéis e responsabilidades. Reconhecemos que encarar a hostilidade
de alguns companheiros não é tarefa fácil, mas
que quando nos olhamos como parceiros e não
como adversários, nos abraçamos e superamos
os desafios.
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COOPERATIVA

SICOOB
CREDIJA

SICOOB
CREDIJA

SICOOB
CREDIJA

SICOOB
CREDIJA

SICOOB
CREDIJA

SICOOB
CREDIJA

SICOOB
CREDIJA

ESCOLA

LEGADO

E.E.F. PROFESSOR DARCY RIBEIRO

Entre as mudanças inspiradas pela COOPA em
nossa escola a reflexão, o diálogo sobre valores
coletivos e a empatia, foram o grande legado.

E.E.B. VILA SÃO CRISTÓVÃO

Essa realização conjunta COOPA e PEC contribuiu para que alcançássemos ainda mais nossos
objetivos voltados para o desenvolvimento de
melhorar a motivação de nossos alunos e diminuir a competição nas atividades escolares, entre
outros benefícios.

E.E.B.M. PROFESSORA
ALDA SANTOS DE VARGAS

A busca pelo equilíbrio entre ser competitivo e
cooperativo na medida certa. A escola reconheceu que somente foi possível alcançar esse e outros importantes resultados, porque foi indispensável a habilidade de cooperar e saber produzir
em equipe.

E.M.E.B. GOVERNADOR
PEDRO IVO CAMPOS

Deixou como legado o fortalecimento do vínculo
da cooperação e de valores fundamentais para a
construção de um ambiente escolar agradável e
cooperativo.

E.E.B. PROFESSORA
MARIA GARCIA PESSI

Uma maior e melhor comunicação entre professores e o fortalecimento da capacidade de trabalhar em equipe para atingir um objetivo coletivo.
Já os alunos, aprenderam que para além da
momentânea divisão em equipes, fazem parte de
uma mesma comum-unidade de aprendizagem e
ajuda mútua.

E.E.B. MARIA DUARTE
VASCONCELOS

O aprendizado conjunto, entre alunos e professores, a respeito à cooperação como a melhor
maneira para a transformação da comunidade
num lugar bem melhor para se viver.

E.M.E.B. FIGUEIRA

Uma maior abertura para a reflexão e o diálogo
sobre valores coletivos e empatia, foram o grande legado.
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COOPERATIVA

SICOOB
CREDIJA

SICOOB
CREDITAPIRANGA

SICOOB
CREDITAPIRANGA

SICOOB
CREDITAPIRANGA

SICOOB
CREDITAPIRANGA

SICOOB
CREDITAPIRANGA
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ESCOLA

LEGADO

E.R. PRESIDENTE
DR. TANCREDO
DE ALMEIDA NEVES

A mudança no olhar e nas ações dos alunos que
apresentam atitudes mais solidárias. Mesmo em
momentos em sala de aula, quando algum professor insiste em propor alguma atividade individual, os alunos comentam que produzem e são
mais criativos trabalhando juntos, unidos.

E.M.I. INTEGRAL BELA VISTA

O melhor convívio e respeito dentro do ambiente
escolar, bem como, a cooperação e a oportunidade de conhecer e fazer novos amigos aumentando assim a interação entre as turmas.

E.M.I.R. CELESTINO FORNECK

Momentos de aprendizado e cooperação, envolvendo a ludicidade e a diversão, com o foco de
todos vencermos juntos.

E.E.B. CRISTO REI

A lição de que nem sempre é necessário vencer,
mas sim, ajudar, interagir e cooperar um com
outro.

E.M.I. ESPERANÇA

A colaboração mais espontânea dos alunos, o
cuidado maior com o próximo, a compreensão e
ajuda sem apenas pensar em levar vantagem e a
motivação de realizar mais eventos com envolvimento de maior número de alunos, de maneira
cooperativa. Também gerou uma proximidade
maior entre os profissionais da escola, além de
um comprometimento maior em sua disciplina.

E.M. FUNEI

O trabalho em equipe, uma peça fundamental
para o aprendizado e o envolvimento dos professores no programa Cooperjovem e uma aproximação maior do corpo docente com alunos e
familiares.
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COOPERATIVA

SICOOB
CREDITAPIRANGA

SICOOB
CREDITAPIRANGA

SICOOB
CREDITAPIRANGA

SICOOB
CREDIVALE
SICOOB
CREDIVALE

ESCOLA

LEGADO

E.M.I.R. OSCAR PUHL

A ressignificação do cooperativismo em geral,
seja no esporte ou na realidade do dia a dia.
Valores como o respeito pelas individualidades
e a importância do trabalho em equipe para um
fim comum, se tornaram evidentes e ainda permanecem presentes nas atitudes dos educandos
em sala de aula. A COOPA também nos trouxe
ideias de incluir atividades cooperativas no dia-a-dia para criar uma consciência grupal, onde
ninguém perde e todos ganham.

E.M.R. SANTO ANTÔNIO

Despertou a consciência de cooperação, ajuda
mútua entre os alunos, além disso mostrou que
não há distinção entre os mesmos nos mais diversos quesitos, e o que mais importa é a colaboração de cada indivíduo em seu grupo, para que
cada um possa oferecer o que tem de melhor,
sem querer ser mais do que os outros.

CENTRO EDUCACIONAL SÃO
JOÃO DO OESTE

O fortalecimento do grupo escolar, que percebeu a possibilidade de realizar juntos atividades
aparentemente impossíveis, como transformar um
esporte essencialmente competitivo em um esporte inclusivo e cooperativo, o que mexe com as
bases do individualismo e reforça a importância
do coletivo. Outro ganho está no aspecto transdisciplinar, pois o que aprendemos transcende
o pedagógico e abre as portas da emoção e do
aprender para melhor conviver dentro e fora da
escola.

E.E.B. ANTÔNIO DIOMÁRIO
DA ROSA

A melhora da convivência entre os colegas e
estimulou a cooperação, transformando a nossa
escola num ambiente alegre e agradável de estar
e aprender.

E.E.B. CÔNEGO
NICOLAU GESING

A ideia da cooperação, resgatando alguns valores como união, amizade, respeito, trabalho em
equipe, ajuda e compreensão.
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COOPERATIVA

SICOOB
CREDIVALE

SICOOB
CREDIVALE

SICOOB
CREDIVALE

SICOOB
CREDIVALE

SICOOB
MAXICRÉDITO
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ESCOLA

LEGADO

E.E.B. FRIDOLINO HÜLSE

Trouxe para a escola e alunos a experiência de
que podemos jogar juntos, mesmo com as diversidades (faixa etária, habilidades, deficiências,
etc.), respeitando todas as diferenças, e ainda,
que para um jogo ser divertido não é necessária
a competição.

E.E.B. DR. MIGUEL DE PATTA

De uma forma impactante, rompeu a barreira da
competição, do jogo como instrumento de exclusão. Por um momento proporcionou paz, solidariedade e calma. Mas, passou. Ficou a lição
de que romper com as regras dos jogos culturalmente estabelecidas requer mais tempo, mais
formação, mais disposição. O individualismo e
o ganhador são ideias enraizadas. Vimos que é
possível fazer diferente, ousar, reinventar, ver sob
um novo olhar. Que todos podem ganhar juntos.
Que juntos somos mais fortes. Que a cooperação é o caminho mais suave. Ficou para nós a
certeza do possível, da cooperação como forma
de exercício para uma vida mais feliz.

CENTRO EDUCACIONAL
PROFESSOR HENRIQUE BUSS

A interação positiva e a sensação de realização
das crianças e adultos, que deixou um gostinho
de quero mais.

E.E.B. NOSSA SENHORA
DE FÁTIMA

A união entre alunos, professores, escola. Deixamos de lado nossas imperfeições e passamos a
interagir com diversão, bem-estar e cooperação.
Começamos a nos ver sob outro ângulo, como
seres humanos que tem capacidades e limitações, seres em construção, que precisam cada
vez mais serem entendidos, estimulados.

E.B.M. PROFESSOR RAFAEL RECH

Que a ajuda mútua, o espírito de equipe, o
trabalho em grupo, quando bem planejado e
desenvolvido, enaltece a participação coletiva e a
motivação para fazer acontecer!
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COOPERATIVA

ESCOLA

LEGADO

SICOOB

N.E.F. PREFEITO LIBÓRIO
ROMILDO KUHN

Uma maior aceitação e envolvimento à proposta
de cooperação, demonstrando interesse nas atividades e melhorando assim a motivação em vir
para a escola.

E.E.B. PROFESSORA MARIA DA
GLORIA MATTOS

Maior participação dos alunos, a integração entre eles melhorou muito. A inclusão está fazendo
a diferença e ajudando a reconhecer que vivenciar momentos que propõe mudanças de postura
e comportamentos, os torna pessoas mais responsáveis e felizes.

E.M.E.B JOÃO BAYER SOBRINHO

Tanto os alunos como os professores e funcionários mudaram seu pensamento em relação
a atitudes competitivas. Também despertamos
nosso senso crítico e autoconfiança não aceitando mais atitudes erradas e estamos mais abertos
para expor nossas próprias opiniões. A COOPA
de Futebol Cooperativo mostrou que se não há a
doação de todos para que o evento ocorra tudo
fica mais difícil e sobrecarrega alguns enquanto
outros nem sabem o que estão acontecendo a
sua volta.

E.E.B.M. PREFEITO
WALDEMAR KLEINUBING

Vários momentos de glória!!! Ficou uma maior
clareza sobre o quanto nossos alunos já vêm
vivendo o trabalho em equipe, os menores ainda
mais que os alunos das séries finais, pois assim
como nós adultos, não fomos ensinados a sermos felizes juntos, mas podemos reaprender se a
vivência for diária e não esporádica. E por isso,
faremos acontecer com mais frequência, as vivências realizadas na COOPA.

SÃO MIGUEL

SICOOB
SÃO MIGUEL

SICOOB
TRENTOCREDI

SICOOB
VALE DO VINHO
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UNIMED
BRUSQUE

VIACREDI

VIACREDI

VIACREDI
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ESCOLA

LEGADO

E.E.F. PADRE
LUIZ GONZAGA STEINER

Foi uma experiência gratificante. Embora tenha
sido a primeira vez, surpreendeu-nos a organização que os próprios alunos demonstraram. Mais
do que vencidos e vencedores, fizemos grandes
amizades. Houve algumas falhas, própria da
inexperiência, que foram necessárias para lapidarmos a próxima que com certeza será ainda
melhor, pois a partir de agora, faz parte do nosso
calendário de atividades.

E.B.M. PROFESSOR
ARTHUR WIPPEL

Que os valores trabalhados estão se manifestando mais naturalmente no cotidiano de muitos
alunos, que se perceberam protagonistas das
mudanças e como parte de um todo, que não
funciona sem a colaboração de cada um.

E.E.F. CLARA DONER

Foi a repercussão que a cooperação alcançou,
pois estávamos fazendo uma enquete para escolher a nova bandeira da escola dentre três
possíveis artes que estavam circulando entre alunos, professores e pais. Isso gerou uma disputa
acirrada, até que uma mãe interveio e disse que
faltava algo que lembrasse a cooperação. Ela
procurou ajuda para chegar a uma nova opção
de arte para a bandeira, que após alterações
feitas por profissionais foi para votação e ganhou
por unanimidade. Além da bandeira com marcas
da cooperação, a atitude desta mãe marca uma
relação de parceria e confiança entre escola e
família, que ainda não havia dessa forma tão
consciente.

E.E.B. ELIZABETH KONDER REIS

O contato com o outro nas suas diferenças e dificuldades diminuindo assim as atitudes agressivas,
despertando a solidariedade e o amor ao próximo. Em nossa escola percebíamos que muitas
turmas e professores tinham a visão individualista
e, agora percebemos, a partir dos jogos cooperativos, uma mudança: aumentou a integração e
a cooperação entre professores e alunos.
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COOPERATIVA

VIACREDI

ESCOLA

LEGADO

E.E.B. JONAS ROSÁRIO
COELHO NEVES

A capacidade de transformar um esporte competitivo e excludente em algo inclusivo e cooperativo, criando condições de promover a mudança
diante de outros problemas da comunidade. Paralelamente, pudemos reconhecer a importância
do coletivo e também do protagonismo e criticidade. O projeto empoderou todos os indivíduos
(alunos e professores), fazendo-os perceber a
importância da participação e do fortalecimento
da cultura da cooperação na escola, família e
sociedade.
A participação coletiva em atividades cooperativas como uma proveitosa oportunidade para
trabalhar o respeito mútuo dentro e além da sala
de aula.

VIACREDI

VIACREDI

VIACREDI

Fig. 01 – O legado da

E.E.F. ENCANO DO NORTE

Além disso, houve uma mudança perceptível no
comportamento dos alunos nas aulas de Educação Física, aceitando trocar de times, compreendendo que todos são jogadores de um mesmo e
único time, onde todo mundo ganha junto.

E.B.M. PROFESSOR
CURT BRANDES

Foi a troca da competição desenfreada pela cooperação. Muitos alunos que só estavam preocupados em vencer mudaram a postura ajudando
o próximo. Os professores de Educação Física
relataram que as aulas dessa disciplina passaram
a ser mais leves, sem tanta cobrança por jogos
competitivos e o gosto pelos jogos cooperativos a
cada dia vem ganhando mais adeptos.

E.E.B. MARINA VIEIRA LEAL

O melhor relacionamento entre alunos de outras
salas, levando a descoberta que suas diferenças,
são iguais em muitos aspectos. A mudança de
visão de muitos alunos referente a alguns professores, que por não conhecerem determinados
professores, acreditavam que eram “chatos” ou
“exigentes” e com a interação nos jogos cooperativos, descobriram que esses professores exigentes e chatos, só querem o bem comum.

COOPA 2018 em cada escola.
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Ufa! Respire fundo, deixe todas essas impressões circularem um pouco mais e decantarem sem
pressa, nem pressão, em você... Permita que cada
um desses registros encontre seu próprio lugar no
grande mosaico coletivo do belíssimo e importante
legado como-um deixado pela COOPA como podemos observar nesta nuvem de palavras (Fig. 02)
composta a partir da tabela acima.

Fig. 02 – Nuvem de palavras do legado das escolas

Coopera!
Juntos, equipe, respeito.
Mais vale um
amigo do lado,
do que uma
medalha no peito!

acontecer “promovendo a socialização positiva das
crianças, privilegiando em todas as suas atividades
os aspectos cooperativos onde ninguém é isolado
ou rejeitado e todos são ganhadores, aspectos esses que contribuem para a formação do indivíduo
consciente, pois estimula a atenção, o compromisso mútuo, a honestidade individual, o jogo limpo, o
trabalho em equipe, o respeito, a união e a solidariedade.”
Vale lembrar que não estamos aqui diante de palavras soltas, nem de experiências isoladas. Estamos
ouvindo as vozes, lendo os corações, tocando as
mentes e reverenciando os sonhos das mais de 30
mil pessoas (Fig. 03) que ousaram colocar em prática os princípios e valores da cooperação, como
afirma o coordenador do Programa Cooperjovem
do SICOOB Creditapiranga, Gilvane Kern, “o legado que deixamos é a certeza de que é possível
colaborar mais e reclamar menos, cooperar mais e
competir menos, ajudar mais e cobrar menos. Que
todos podemos nos colocar em posição de protagonismo e que isto não significa que sejamos mais
nem menos que os outros.”

PARTICIPAÇÃO NA COOPA

30476

5570
18,28%
FUNCIONÁRIOS

394
1,29%

As palavras aí destacadas refletem a ênfase dada
pela COOPA nas escolas e comunidades, que
abraçadas pelo Programa Cooperjovem estão contribuindo para re-evolucionar a Cultura da Cooperação na sociedade brasileira, que de acordo
com a E.E.B. Antônio Diomário da Rosa fazem isso

EQUIPE GESTORA

188
0,62%

ALUNOS

22708
74,51%

Fig. 03 – Participação na
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FAMILIARES

#TODOMUNDOGANHAJUNTO

PROFESSORES

1616
5,3%

COOPA nas escolas.

Esse placar da COOPA 2018 é um recorde extraordinário e que reflete a dimensão do engajamento
e comprometimento que as escolas, cooperativas,
comunidades, o SESCOOP/SC e o Projeto Cooperação manifestaram, durante 12 meses, para que
esse sonho se revelasse e de uma maneira que nenhum de nós ainda havia sonhado, pois, como afirma a E.E.B. Dr. Miguel de Patta,
“de uma forma impactante, rompeu a barreira da
competição, do jogo como instrumento de exclusão.
Por um momento proporcionou paz, solidariedade
e calma. Mas, passou. Ficou a lição de que romper
com as regras dos jogos culturalmente estabelecidas requer mais tempo, mais formação, mais disposição. O individualismo e o ganhador são ideias
enraizadas. Vimos que é possível fazer diferente,
ousar, reinventar, ver sob um novo olhar. Que todos
podem ganhar juntos. Que juntos somos mais fortes. Que a cooperação é o caminho mais suave. Ficou para nós a certeza do possível, da cooperação
como forma de exercício para uma vida mais feliz.”
Para que essa caminhada siga sendo suave e firmemente possível em cada escola, comunidade
e cidade, necessitamos fazer a “musculação” de
nossas competências relacionais, despertando, desenvolvendo e aperfeiçoando um conjunto de práticas cooperativas e saberes colaborativos (Fig. 04)
para nos ajudar a lidar com os desafios, solucionar
problemas, transformar conflitos, alcançar metas e
realizar objetivos, de um modo hábil o suficiente
para gerar benefício para todo mundo, sem exceção, como vimos acontecer, por exemplo, na E.E.B.
Fridolino Hülse, onde “muitos alunos passivos, que

normalmente não participam de atividades da escola, foram destaque neste evento, justamente por
ele ser para todos, sem distinção de habilidades e
não apenas enfatizando os mais talentosos.”

Fig. 04 – As 7 Práticas da Pedagogia da Cooperação1

“Sozinho vi coisas maravilhosas, mas nenhuma delas era verdadeira”, esse provérbio africano nos
oferece a derradeira pista a seguir para que o legado da COOPA possa de fato coexistir no cotidiano
de nossas relações na escola, no trabalho, na família, nas comunidades e na sociedade. Não estamos
sós! Assim como a colaboração que existiu entre
escolas e cooperativas (Fig. 05) para viabilizar a
experiência da COOPA 2018, nós interSomos 2 parceiros de um mesmo grande time chamado humanidade.
Estamos em novo tempo, tempo de um novo jogo,
onde ou todo mundo ganha ou todo mundo ganha. Sim, porque já não é mais preciso manter o
antigo estilo de vida onde para alguém ser feliz,

1 HANH, Thich Nhat. A Paz a cada passo. São Paulo: Ed. Rocco, 1993.
2 Ver bibliografia de ARIMATEA e BROTTO, aqui na Fontes de Cooperação.
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alguém tem que ser infeliz; para alguém ganhar,
alguém tem que perder, acreditando que temos que
competir porque não tem para todo mundo.

ESCOLAS POR COOPERATIVA

E

1

3
1

3
1

2

1

2

EB

C

Fig. 05 – Parceria entre cooperativas e escolas.

Esta é uma boa hora para juntos, virarmos o jogo,
sem precisar virar a mesa, porque como afirma a
turma da E.M.I.R. Oscar Puhl, esta é “uma oportunidade, para jogar o jogo cooperativo, onde todos
percebem a importância da cooperação e vivem
uma experiência de jogo divertido sem ganhador
ou perdedor, ou seja, sem competição, desfazendo
o mito de que a competição é que motiva os jogos”,
na realidade, é nosso jeito de jogar a vida que faz
a vida ser o que a vida é. Somos 100% responsáveis pelo jogo que estamos jogando. Sendo assim,
temos 100% de possibilidades para transformá-lo...
Se o fizermos juntos, assim como fizemos aconteSer
esta COOPA de Futebol Cooperativo.
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Querendo juntos,
podemos tudo!
3

3 Lema da turma do Projeto
Cooperação www.projetocooperacao.
com.br
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FIM DE(STE) JOGO
Tudo começou na quarta-feira de cinzas de 2013,
na rua da Paz, na Ilha da Magia, quando o Projeto
Cooperação reuniu Glenda Barcarol, Leonardo Guedes, Roberto Martini, Cristiane Oliveira, Bruno Soldi,
Claudia Miranda, Denise Jayme e Fábio Brotto, para
sonharem a realização do que viria ser a COOPA de
Futebol Cooperativo.

Naquele momento, não tinham a mínima noção do
que ela venSeria a partir do momento que o SESCOOP/SC se tornaria parceiro oficial da COOPA. Foi
uma alavancagem fenomenal que ampliou o sonho e
expandiu o campo de jogo para envolver as cooperativas e as escolas participantes do Programa Cooperjovem. Sem essa cooperação múltipla, o sonho da
COOPA, provavelmente, ainda estaria adormecido
nas cinzas de uma quarta-feira perdida no tempo.

Mas, foi diferente, oba!
Como vimos registrado neste Diário da COOPA, o
sonho virou realidade e está virando a realidade de
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Pesa ou alivia?
Agrada ou desagrada?

pernas para o ar. Está ajudando a transformar o sonho
de um mundo mais fraterno, pacífico e solidário, em
novas práticas de com-vivência inclusiva e de ensinagem cooperativa nas escolas, comunidades e cidades
de Santa Catarina.

Dá vontade de acabar logo
e ir embora correndo

E a verdade verdadeira por trás de tudo isso é que somente pela poderosa e amorosa dedicação dos 1.616
professores e professoras, está sendo possível estar-

ou você sente vontade
de continuar, sem ter hora
para partir?

mos aqui celebrando esta incrível conquista coletiva
que é a COOPA de Futebol Cooperativo. Graças a
vocês que topam qualquer parada e não param em
qualquer topada1!
Como tudo tem um tempo certo, o tempo deste jogo
está chegando ao final..., mas pode não ser o fim.
Depois de percorrer cada centímetro deste campo
de cooperação, qual é a sua sensação agora?

Que esta rede de transPiração convivida aqui no território da COOPA de Futebol Cooperativo possa seguir
nos ajudando a aliviar a pressa de chegar logo ao gol;
a agradar os outros sem nos distanciar da gente mesmo; a manter acesa a vontade de continuar jogando
junto para poder VenSer quem a gente é, para SerVir
ao bem como-um!

#todomundoganhajunto
1. Como dizia Bob Marley, para quem “a vida é para quem topa qualquer parada. Não para quem para em qualquer topada.”
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FONTES DE COOPERAÇÃO
Aqui podemos encontrar uma porção de craques e excelentes outras experiências para nos ajudar a aperfeiçoar
nosso conhecimento e inspirar novas jogadas para cultivar ainda mais cooperação na escola e no mundo.

PUBLICAÇÕES

ARIMATÉA, Denise Jayme e BROTTO, Fábio Otuzi. Pedagogia da Cooperação. Brasília: Fundação Vale, UNESCO,
2013.
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Uma possibilidade de restauração do humano no homem. Canoas: Ulbra, 2001.
BROTTO, Fábio Otuzi. Jogos Cooperativos: Se o importante é competir, o fundamental é cooperar. Santos: Projeto
Cooperação, 1997.
. Jogos Cooperativos: O jogo e o esporte como
um exercício de com-vivência. São Paulo: Palas Athena,
2012.
BROWN, Guillermo. Jogos Cooperativos: Teoria e prática.
São Leopoldo: Sinodal, 1994.
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COMBS, Alan (org). Cooperation: Beyond the age of Competition. Philadelphia: Gordon and Breach Science, 1992.
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política e solidariedade. São Paulo: Palas Athena, 2000.
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SITES METODOLOGIAS COLABORATIVAS UTILIZADAS NA COOPA DE
FUTEBOL COOPERATIVO

APRENDIZAGEM COOPERATIVA
• Spencer Kagan | www.kaganonline.com/about_us.php
• Cooperative Learning Institute | www.co-operation.org/
• Teia Cooperativa | www.teiacooperativa.com.br

DANÇAS CIRCULARES SAGRADAS
Triom - Centro de Estudos | www.triom.com.br
• Omtare – Danças Circulares e Sagradas | www.omtare.
com.br/quemsomos.aspx
• Projeto Cooperação | www.projetocooperacao.com.br
• Awake | http://awakebrasil.blogspot.com/
•

DIÁLOGO E COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA
• Escola de Diálogo | www.escoladedialogo.com.br
• Instituto CNV Brasil | https://www.institutocnvb.com.br/
• Projeto Cooperação | www.projetocooperacao.com.br
JOGOS COOPERATIVOS
• Projeto Cooperação | www.projetocooperacao.com.br
• Teia Cooperativa | www.teiacooperativa.com.br
PEDAGOGIA DO ESPORTE
• Grupo de Estudos em Pedagogia do Esporte | www.fef.
unicamp.br/fef/posgraduacao/gruposdepesquisa/gepesp
• Universidade do Futebol | www.universidadedofutebol.
com.br
PROJETOS SIMILARES
• Instituto Futebol de Rua | www.futebolderua.org/
• Rede Esporte pela Mudança Social | http://rems.org.br/
• Instituto Esporte Educação | www.esporteeducacao.org.
br/
• REJUPE – Rede de adolescentes e jovens pelo direito do
Esporte Seguro e Inclusivo http://www.rejupe.org.br/
• Football for hope | http://pt.fifa.com/worldcup/organisation/sustainability/football-for-hope.html
• Love Futbol | http://www.lovefutbol.org/home-1/
• Somos todos titulares | https://www.facebook.com/
somostodostitulares?fref=ts
• Instituto Fazer Acontecer | http://www.institutofazeracontecer.org.br/home
• One World Futbol Project | www.oneworldfutbol.com
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ANEXO 1

OS JOGOS DA COOPA 2018
Aqui você encontrará os 05 jogos cooperativos utilizados como inspiração para a realização dos jogos da COOPA de Futebol Cooperativo 2018.
Experimente, divirta-se e compartilhe #jogoscoopafutebolcooperativo

1. PEBOLIM HUMANO
FONTE

ESPAÇO

Adaptado do jogo Time Zoneado – Fábio O. Brotto,
no livro Jogos Cooperativos: o jogo e o esporte
como um exercício de convivência. 4ª edição.
São Paulo: Palas Athena Editora, 2013.

Quadra esportiva, campo, pátio ou similar, contendo
demarcações (que podem ser feitas com giz, fita crepe, etc.), onde o “gol” é toda a largura da linha de
jogo final, respectivamente, Gol A e Gol B, conforme
o diagrama da página ao lado.

VISÃO GERAL

É como se fosse o jogo de mesa conhecido como pebolim, pacal ou totó, sendo que no lugar dos “bonecos-jogadores”, jogam pessoas com as mãos dadas
e em suas respectivas linhas de jogo.
OBJETIVO COMUM

Fortalecer a noção de sermos um só time, que existe
para além da divisão de equipes, uniformes diferentes, grau de habilidade e do placar final.
PARTICIPAÇÃO

Para grupos com pelo menos 16 participantes, distribuídos em duplas, trios, quartetos ou quintetos, com
as mãos dadas, sobre as respectivas linhas de jogo,
A e B.
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MATERIAL

02 bolas de tamanho médio e mais leves que a de
futebol convencional (para evitar “boladas” mais fortes) e rolo de fita crepe ou giz (para demarcação das
linhas de jogo).
DESENVOLVIMENTO

Este é um Jogo Cooperativo de Rodízio, que promove a participação de todos, em todos os times, ao
longo do jogo.
PARA COMEÇAR

Distribua os participantes em fileiras (lado a lado e
com as mãos dadas) sobre as linhas de jogo A e B,
colocando o mesmo número (aproximadamente) de

#TODOMUNDOGANHAJUNTO

participantes em cada linha de jogo.
PARA JOGAR

O time A faz gol (fazer a bola ultrapassar a linha de
jogo final) no Gol B e vice-versa.
Os participantes somente poderão jogar em cima da
linha de jogo que ocupam no momento, podendo se
movimentar lateralmente e com as mãos dadas.
Feito o gol, inicia-se o rodízio movendo o grupo que
está na linha de jogo A1 (Gol A), vá para a linha de
jogo B1 (Gol B) fazendo com que o grupo que estava na linha B1, avance para a linha A4 “empurrando” os participantes dessa linha para frente e assim
sucessivamente, até que o grupo da linha B4 vá para
a linha A1 (Gol A).
E reinicia-se o jogo.
PARA TERMINAR

O jogo termina quando o tempo de jogo combinado

PARA EXPERIMENTAR

Coloque mais uma bola em jogo para ativar ainda
mais a atenção, a concentração, a capacidade de lidar com diferentes estímulos ao mesmo tempo e, especialmente, para aumentar a diversão!
Que tal dar uma pouco mais de espaço para turma
jogar? Permita que as fileiras (mantendo as mãos dadas) possam se mover para frente e para trás, até o
limite da próxima linha de jogo. Uma coisa é certa,
vai aumentar a com-fusão!

B2

A3

B3

A2

B4

A1

A4

B2

A3

B3

A2

B4

A1

GOL A

A4

GOL B

B1

chegar ao fim, ou quando a turma desejar.
Pergunte:
qual o placar do jogo? E quem venceu?
Ajude a turma reconhecer que o final do jogo todos
participantes terão participado tanto do time A como
do time B. E que, portanto, para além de ser do time
A ou do time B, todos fazem parte de UM SÓ TIME!

B1
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2. CABEÇOBOL
FONTE

ESPAÇO

Fábio O. Brotto, no livro Jogos Cooperativos: o jogo
e o esporte como um exercício de convivência.
4ª edição. São Paulo: Palas Athena Editora, 2013.

Quadra, campo de futebol, pátio ou espaço similar,
onde seja possível colocar dois gols e demarcar uma
zona livre (que pode ser a própria área do handebol
ou futsal) próxima a cada gol.

VISÃO GERAL

É como se fosse o jogo de handebol, sendo que o gol
só pode ser feito de “cabeça.”
OBJETIVO COMUM

Incentivar o desapego do resultado final e favorecer
a noção de bem comum, uma vez que a pontuação
pelo gol marcado, deixa de ser uma propriedade privada de um só time e passa a ser um valor de toda
a comum-unidade.

MATERIAL

02 bolas de borracha ou plástico, similares a uma
bola de voleibol | 02 conjuntos de uniformes ou similar para identificar os dois times.
DESENVOLVIMENTO

Este é um Jogo Cooperativo de Inversão, que se caracteriza pela inversão do goleador e do lançador,
assim que o gol é feito.

Para grupos a partir de 08 participantes, organizados inicialmente em dois times com igual número de
integrantes.

Organize o grupo em dois times e distribua os “uniformes.” Para essa composição, utilize critérios cooperativos para a formação dos times (semestre de
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ZONA
LIVRE

PARA COMEÇAR

ZONA
LIVRE

PARTICIPAÇÃO
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nascimento, tonalidades de cor preferida – clara ou
escura, etc.), evitando assim, discriminações por habilidade esportiva e manutenção das “panelinhas.”
Relembre que o jogo é bem parecido com o handebol
e que, porém, tem quatro regras diferentes:
1ª) Só vale gol de cabeça.

bola lançada por algum outro jogador de seu time.
Não há goleiro.
Feito o gol, faz-se a inversão do goleador e do lançador, fazendo com que o jogador que fez o gol e
aquele que fez o lançamento para o cabeceio, passem para o outro time.
E reinicia-se o jogo.
PARA TERMINAR

2ª) O time que está defendendo não pode usar as
mãos e braços para defender dentro da zona livre.
3ª) Não há goleiros.
4ª) O jogador que faz o gol e aquele que fez o lançamento para o cabeceio, passarão para o outro time
(mas, deixe para dizer esta regra, somente quando o
gol acontecer, pois uma surpresinha é sempre bem-vinda em um jogo cooperativo).

O jogo termina quando o tempo de jogo combinado
chegar ao fim, ou quando a turma desejar.
Convide a turma para ir ao vestiário (uma roda de
conversa) para compartilhar a experiência convivida
nesse Jogo Cooperativo de Inversão.
Aproveite para destacar a importância do jogar bem
para fazer o bem independentemente do time a que
pertence, afinal, quando jogamos uns com os outros, ao invés de uns contra os outros, #todomundoganhajunto.
PARA EXPERIMENTAR

PARA JOGAR

O time A faz gol “de cabeça” no gol do time B e vice-versa.
Só é válido o gol feito “de cabeça” quando for resultante de um passe, isto é, não é permitido lançar a
bola para si mesmo e cabecear.
Caso algum jogador do time de defesa, toque a bola
com as mãos ou braços dentro da zona livre, será
marcada penalidade máxima.
A penalidade máxima é cobrada na entrada da zona
livre, por um jogador que cabeceia para o gol, a

Adicione uma bola em jogo para desafiar a capacidade de auto-organização coletiva e provocar ainda
mais animação.
Utilize a inversão com troca, fazendo com que o goleador e o lançador, troque de lugar com dois jogadores do outro time.
Incentive a co-criação de regras gentileza para que
o contato físico possa aconteSer de um modo sadio,
como por exemplo: não tirar a bola das mãos do outro jogador, ou seja, somente é permitido interceptar
passes e não “roubar” a bola.
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3. FUTPAR

FONTE

OBJETIVO COMUM

Terry Orlick, no livro Vencendo a Competição.
São Paulo: Editora Círculo do Livro, 1978.

Reforçar o respeito às diferenças e descobrir a partir
delas, muitas maneiras de jogar, aprender, trabalhar
e viver juntos.

VISÃO GERAL

É como se fosse o jogo de futsal ou futebol de campo, só que é jogado em duplas e com as mãos dadas
(ou utilizando camisetas duplas de futpar).
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PARTICIPAÇÃO

A partir de 12 participantes, que jogam em duplas,
com as mãos dadas (ou com camisetas duplas de
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FutPar) e organizados em dois times.
ESPAÇO

gol acontecer, pois uma surpresinha é sempre bem-vinda em um jogo cooperativo).

Quadra de futsal, campo de futebol, pátio ou espaço similar.

PARA JOGAR

MATERIAL

02 bolas de tamanho médio e mais leves que a de futebol convencional (para evitar “boladas” mais fortes)
| 02 conjuntos de uniformes ou similar para identificar os dois times.
DESENVOLVIMENTO

Este é um Jogo Cooperativo de Inversão, que se caracteriza pela inversão do goleador e do lançador,
assim que o gol é feito.
PARA COMEÇAR

Organize o grupo em dois times e distribua os “uniformes.” Para essa composição, utilize critérios cooperativos para a formação dos times (semestre de
nascimento, tonalidades de cor preferida – clara ou
escura, etc.), evitando assim, discriminações por habilidade esportiva e manutenção das “panelinhas.”
Desafie cada time a criar um grito de garra (saudação
vigorosa e amistosa ao outro time) para ser apresentada no início e final da partida.
Relembre que o jogo é bem parecido com o futsal
e futebol de campo e que, porém, tem três novas
regras:
1ª Joga-se em duplas e com as mãos dadas.
2ª A dupla que joga como goleiro, não pode usar as
mãos e braços para defender
3ª A dupla que faz o gol troca de lugar com uma
dupla (escolhida pela dupla goleadora) do outro time
(mas, deixe para dizer esta regra, somente quando o

O time A faz gol no time B e vice-versa.
Inicie com a apresentação do grito de garra de cada time.
Só é permitido jogar em dupla.
Enquanto a dupla estiver com a posse de bola, a mesma não poderá ser “roubada.” Somente é permitido
interceptar os passes.
Toda violação (mão na bola, chutar a bola sem estar
em dupla, etc.) e toda falta, é cobrada com tiro livre
direto, sem barreira e sem goleiro.
Feito o gol, faz-se a inversão da dupla goleadora. A
dupla que fez o gol escolhe uma dupla do outro time
para trocarem de lado.
E reinicia-se o jogo.
PARA TERMINAR

O jogo termina quando o tempo de jogo combinado
chegar ao fim, ou quando a turma desejar.
Convide cada time, agora, para ensinar seu grito de
garra para o outro time fazer junto.
Que tal, desafiar os dois times a co-criarem um grito de garra como-um? Esse pode ser mais um ótimo
passo para ajudar a turma a se reconhecer como
parceiros e aliados ao invés de adversários e inimigos.
PARA EXPERIMENTAR

Coloque mais uma bola em jogo e veja como cresce
a participação e a criatividade no jogo.
Utilize o “trocô geral.” Ao sinal do facilitador do jogo,
todos devem trocar de dupla dentro do próprio time.
A cada gol, troca-se a dupla de goleiros. Quem estava no gol vai para a linha e convida outra dupla do
seu próprio time para ir para o gol.
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4. FUTSPLAT
FONTE

ESPAÇO

Jogo criado pelo Projeto Cooperação para a campanha “porque se sujar faz bem” da Unilever do Brasil
para o lançamento da nova identidade da marca de
sabão em pó OMO.

Quadra de futsal, campo de futebol, pátio ou espaço
similar, onde seja possível colocar dois gols, demarcar uma zona livre próxima a cada gol e colocar 04
arcos em cada canto da quadra para colocar o splat
de cada time.

VISÃO GERAL

Este jogo nasceu da combinação de dois jogos da
cultura popular:
futebol e pic bandeira (ou rouba bandeira).
OBJETIVO COMUM

Promover a valorização dos diferentes papeis e funções dentro do grupo e ativar a inteligência coletiva
de cada time para superar os desafio de mudarem
de posição com agilidade e sem perder a direção.
PARTICIPAÇÃO

A partir de 10 participantes, organizados em dois times.

MATERIAL

01 bola de tamanho médio e mais leve que a de futebol convencional (para evitar “boladas” mais fortes)
| 04 arcos | 04 splats (bolas de plástico ou similar,
cada duas de uma cor diferente) | 02 conjuntos de
uniformes ou similar para identificar os dois times.
DESENVOLVIMENTO:

Este é um Jogo Cooperativo de Inversão, que se caracteriza pela inversão do goleador e do splater (jogador que recuperou o splat).

ZONA
LIVRE

Splat time B
(extra)

ZONA
LIVRE

Splat time A

Splat time A
(extra)
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Splat time B
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PARA COMEÇAR

Organize o grupo em dois times, utilizando alguns
dos critérios cooperativos para a formação dos times
e distribua os “uniformes.”
Convide cada time para definir quais serão as virtudes/valores (honestidade, confiabilidade, respeito,
amor, paz, alegria, paciência, etc.) que atribuirão a
cada um de seus splats e a se preparem para apresenta-los no início do jogo.
Coloque a turma para fazer um aquecimento jogando
o pic bandeira, só para ativar a memória desse jogo,
caso seja necessário.
Então, destaque que o futsplat é a combinação do pic
bandeira com o futebol.
PARA JOGAR

O time do território A faz gol no do time do território
B e vice-versa. E também, tenta recuperar seu respectivo splat.
Inicie com cada time apresentando os valores/virtudes atribuídos a seus respectivos splats (valorize esse
momento desatacando a importância da recuperação
simbólica desses valores/virtudes, tão necessária para
a boa convivência e bem-estar comum).
O time que está defendendo não pode defender o gol
dentro da zona livre. Se isso ocorrer, será uma violação.
Não há goleiros.
No futebol, a bola não poderá ser “roubada.” Somente é permitido interceptar os passes.
Toda violação (mão na bola, tirar a bola dos pés de
quem está com ela, etc.) e toda falta, é cobrada com
tiro livre direto, sem barreira e sem goleiro.
Quando um dos times fizer o gol, qualquer jogador
desse time poderá tentar recuperar seu splat (bola
dentro do arco no escanteio do território contrário ao
seu), trazendo-o para o seu território (ultrapassando

a linha do centro do campo). Neste ponto do futsplat
é que entra o pic bandeira.
O splat pode ser passado para outros jogadores do
próprio time.
Não é permitido lançar o splat para um jogador que
esteja no seu próprio território.
Como impedir a recuperação do splat? Qualquer jogador do time que sofreu o gol deve pegar a bola
do futebol e com ela na mão, deverá tocar, com sua
outra mão, o jogador que está com o splat.
A bola do futebol também pode ser passada entre os
jogadores do time que está tentando impedir a recuperação do splat.
Não é permitido atirar a bola para acertar o jogador
com o splat. Se isso acontecer, vale o ponto do splat.
Não é permitido segurar (puxar, agarrar, bloquear,
etc.) qualquer jogador do time que estiver tentando
recuperar o splat. Caso isso aconteça, a pontuação
é concedida.
Quando o jogador que está com o splat for tocado,
a jogada é finalizada e o splat retorna para seu local
de origem. Nenhum ponto splat é marcado.
Ah, boa pergunta. Quantos pontos valem o splat e o
gol?! Anote aí:
Splat vale 3 pontos e o gol, vale 1.
Quem fez o gol e quem recuperou o splat, passam
para o outro time. Caso o splat não consiga ser recuperado, somente o goleador passa para o outro time.
Após a pontuação, o splat que foi recuperado, volta para o local de origem. Assim, poderá novamente
ser recuperado para conquistar ainda mais pontos/
valores para o time.
Quando o time que fez o gol, decidir não arriscar recuperar o splat, deverá dizer em voz bem alta:
“Parô, Parô!!!.”
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Nesse caso, bem como, no caso do splat ter sido recuperado, o jogo de futebol é reiniciado no centro do
campo, pelo time que sofreu o gol.
PARA TERMINAR

O jogo termina quando um dos times conseguir 10 pontos ou quando a turma desejar.
Convide cada time para apreciarem as jogadas splats
(atitudes e comportamentos cooperativos, solidários e
pacíficos) praticadas durante o jogo, como por exemplo:

Ter auxiliado um jogador do outro time a levantar
quando caiu; ter assumido uma falta, mesmo quando ninguém percebeu; ter dado “uma força” para um
jogador “perdeu a bola”; entre outras.
PARA EXPERIMENTAR

Coloque um splat extra (veja localização no diagrama
acima) para cada time tentar recuperar. Esta opção
aumentará a participação e também o potencial de
estratégias coletivas a serem adotadas pelos times.

5. JOGO DE MEMÓRIA COOPERATIVO
FONTE

ESPAÇO

Leonardo Dutra Guedes, inspirado pela vivência que
seu filho Luan, teve na escola quando recebeu como
presente de aniversário, um jogo de quebra cabeça,
com peças confeccionadas por seus amiguinhos de
classe, tendo em cada uma mensagens e desenhos,
entregue em um envelope todo decorado.

Sala de aula, pátio ou similar, podendo ter ou não,
mesas e cadeiras.

VISÃO GERAL

Este é um Jogo Cooperativo de Criação Coletiva,
que inspirado na tradição de alguns povos indígenas
norte-americanos, conhecida como potlatch que significa dar, caracterizando o ritual como de oferta de
bens e de redistribuição da riqueza.

É um jogo de memória feito à mão pelos participantes da COOPA para ser jogado cooperativamente.
OBJETIVO COMUM

Reconhecer uma forma cooperativa de representar a
importância da participação de cada pessoa e oferecer uma premiação significativa (feita pelo melhor de
cada um), útil (ser usada para aprender e se divertir)
e comunitária (que beneficia todos, sem exceção).
PARTICIPAÇÃO

A partir de 02 pessoas, para jogar em duplas, pequenos e grandes grupos.
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MATERIAL

Papel cartão ou cartolina, canetinhas coloridas, giz
de cera, tesoura, lápis, régua e cola.
DESENVOLVIMENTO

PARA COMEÇAR

Enfatize a ideia de cocriar um jogo de memória feito
com as próprias mãos para servir como um sinal de
entrada no evento oferecendo o que há de melhor
em mim, para encontrar o melhor que há em você
e vice-versa.
Apresente o modelo de cartão padrão (forma e tama-
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nho), por exemplo, dividindo um papel tamanho A4
em 12 partes iguais.
Informe que cada jogador deverá confeccionar 06
pares de cartões, sendo 03 com palavras e 03 com
imagens que representem a hashtag #todomundoganhajunto.
PARA JOGAR

Peça para a turma dar alguns exemplos de palavras
e imagens que representem a hashtag #todomundoganhajunto.
Demonstre como dobrar o papel A4 para marca-lo
em 12 partes e dê início a atividade.
Disponilize o material para a produção do jogo de
cada um.
Depois, peça para cada jogador produzir seu envelope, personalizando-o com desenhos que representem
o que ele mais gostaria de receber ao final do evento.
Todos devem colocar seu jogo de memória (06 pares)
dentro de seu próprio envelope.
Convide para formarem um círculo segurando seus
envelopes a frente do corpo para que todos possam
ver a criação de cada um.
Então, como parte do rito de entrada no evento, deverão depositar seus envelopes no centro do círculo,
falando em voz alta, seu nome completo.
Realize a dança circular Pagode Russo, para selar e
celebrar esse momento.
Recolha e guarde todos os envelopes até o término
do evento.

da premiação e celebração final.
Reúna todos os participantes e devolva para cada um
seu respectivo envelope do jogo da memória.
Vale resgatar neste momento a tradição potlatch para
incentivar cada jogador a entregar seus cartões para
03 outros jogadores, sendo um par para cada.
Para que todos tenham um novo jogo com a mesma
quantidade de novos cartões, peça para que avisem
quando receberem os 03 pares. De modo que a troca segue sendo feita somente entre aqueles que ainda não os receberam.
Assim que todos estiverem com seus novos jogos, forme grupos com 04 jogadores e os desafie para juntar
suas peças e criarem uma forma de jogar cooperativamente o jogo da memória.
Ao final, reúna a turma, colha alguns exemplos do
jogo da memória cooperativo e combine produzir um
pequeno manual com todos os jogos co-criados para
servir como inspiração para toda a comum-unidade
escolar.
PARA EXPERIMENTAR

Proponha confeccionar o jogo em duplas, sendo que
cada um da dupla deve produzir os cartões com as
palavras e desenhos sugeridos pelo parceiro.
Incentive os jogadores a realizarem essa atividade,
em suas casas, com seus familiares. Depois, combine um dia para que todos compartilhem como foi
essa experiência.

PARA TERMINAR

O jogo que começou servindo como um ingresso no
evento, terminará sendo a premiação que todos receberão, uns dos outros.
Após a realização de todas as atividades e jogos da
COOPA de Futebol Cooperativo, chegou o momento
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ANEXO 2

A DANÇA DA COOPA 2018
PAGODE RUSSO
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INSPIRAÇÃO E ORIGEM DA COREOGRAFIA.
Claudia desde pequena ouvia seu pai, o Sr. Mário Almeida Miranda, cantando e dançando pela casa, muitas
músicas de Luiz Gonzaga. Um dia, em meados de 2014, Claudia ouviu a música “Pagode Russo”, que até
então ela não conhecia e lembrou de seu pai e de toda a musicalidade presente na vida em família. Logo
pensou, em homenageá-lo, mas não sabia como, nem quando... até que ela teve um sonho em um dia próximo ao aniversário de 87 anos de seu pai.
No sonho, ela viu o pai caminhando na Praça Vermelha, em Moscou, que ao ouvir uma música tocando ao
longe, deixou-se ir na direção dela até encontra que chegou à porta da boate Kosako. Quando entrou, ele
percebeu que a música era de um forró bem conhecido e notou os russos dançando tipicamente como russos,
isto é, de um jeito nada a ver com o forró. Então, decidiu chegar mais perto e, levado por suas raízes e musicalidade nordestina, ensinou-lhes alguns passos de forró e xaxado. Pronto, a mistura Brasil-Rússia estava feita!
Ainda no sonho, Claudia visualizou os passos que mais tarde deram origem à dança circular Pagode Russo.
Ao acordar, vibrou muito e ficou com vontade de convidar seu pai e familiares para dançar o Pagode Russo
na celebração dos 87 anos dele.
Foi então que convidou seu pai para vir até seu apartamento, afastou os móveis da sala, contou-lhe o sonho e junto com a família dançaram pela primeira vez a dança circular Pagode Russo. Todos ficaram muito
emocionados e felizes com aquela homenagem tão alegre, celebrativa e repleta de simbolismos familiares.
Desse sonho realizado, nasceu a dança circular Pagode Russo que se espalhou pelo Brasil, até nos encontrar
aqui, na COOPA de Futebol Cooperativo.

A DANÇA CIRCULAR PAGODE RUSSO NA COOPA 2018.
Claudia levou essa dança para outras rodas em diferentes locais, tais
como, na pós-graduação em Jogos Cooperativos (Santos-SP), no
projeto Dançando na Praça (Santos-SP) e no I FICOO 2015 – Festival Internacional da Cooperação (Atibaia-SP).
Diante da belíssima história de sua criação, do sucesso que fazia em diversas outras rodas e da sincronicidade com o momento de co-criação
da COOPA de Futebol Cooperativo, a dança circular Pagode Russo
foi escolhida para ser a Dança da COOPA 2018 e assim, espalhou-se pelas 60 escolas, 20 cooperativas e inúmeras cidades de Santa
Mascote da Copa do Mundo de Futebol FIFA – Rússia ©
Catarina e do Brasil.
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A COREOGRAFIA
MÚSICA: PAGODE RUSSO DE LUIZ GONZAGA
COREOGRAFIA: CLAUDIA DA SILVA MIRANDA MARTINI
MÃOS EM V
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Momento de dança espontânea no centro da roda.
•Repete-se a coreografia uma vez.
•Na segunda vez, não há a dança espontânea no centro da roda.
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ANEXO 3

PARTICIPAÇÃO NA COOPA 2018
Cooperativas parceiras e escolas participantes.

Nº

1

2

COOPERATIVA

Nº

ESCOLA

ALUNOS

PROFESSORES

EQUIPE
TÉCNICA

FUNCIONÁRIOS

FAMILIARES

TOTAL

1

LINHA BIGUÁ

100

17

2

1

140

260

2

MANUEL
DE FREITAS
TRONCOSO

410

44

5

4

50

513

3

NÚCLEO
NÚMERO UM

495

45

3

5

400

948

4

TUPINAMBÁ

94

6

1

1

12

114

5

ALBA LUCY
REIS MAGNUS

207

30

4

4

60

305

6

BULCÃO
VIANA

529

34

9

5

90

667

7

CAETANO
LUMMERTZ

338

42

4

4

50

438

8

LEONARDO
PEDRO
THOMAZ

160

26

4

3

50

243

9

VILA VELHA II

243

34

4

4

64

349

AURIVERDE

CEPRAG

3

CERBRANORTE

10

ATÍLIO GHISI

300

40

0

0

660

1000

4

COOPER

11

ALBANO
KANZLER

820

0

0

0

100

920

5

COOPERA

12

LUÍS
TRAMONTIN

600

40

7

7

300

954
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Nº

6

COOPERATIVA

Nº

ESCOLA

ALUNOS

PROFESSORES

EQUIPE
TÉCNICA

FUNCIONÁRIOS

FAMILIARES

TOTAL

13

ABEL ESTEVES
DE AGUIAR

125

12

4

3

0

144

94

12

2

1

8

100

630

0

0

46

0

676

COOPERJA
14

7

8

9

10

11

348

COOPERVIL

COPÉRDIA

CRAVIL

SICOOB ALTO
VALE

IMACULADA
CONCEIÇÃO

15 PAULO PENSO

16

MANSUETO
BOFF

570

40

0

5

30

570

17

NEUSA
MARQUES

120

20

0

2

15

157

18

NUPERAJO

269

24

0

9

10

312

19

CECÍLIA AX

602

40

4

3

400

1049

20

LETICIA
POSSAMAI

372

42

3

2

60

479

21

MÁRIO
NARDELLI

710

42

8

5

20

785

22

ERNA
HEIDRICH

960

56

14

0

50

1080

23

ARAÚJO
FIGUEIREDO

740

70

0

0

1000

1810

24

SILVA JARDIM

867

38

0

8

0

913

SICOOB
CREDIARAUCÁRIA
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Nº

12

13

COOPERATIVA

Nº

ESCOLA

ALUNOS

PROFESSORES

EQUIPE
TÉCNICA

FUNCIONÁRIOS

FAMILIARES

TOTAL

25

PROFESSOR
DARCY RIBEIRO

564

60

4

11

300

939

26

VILA SÃO
CRISTÓVÃO

220

30

5

4

10

269

27

ALDA SANTOS
DE VARGAS

956

64

15

20

70

1125

28

GOVERNADOR
PEDRO IVO
CAMPOS

400

30

4

12

15

461

29

MARIA
GARCIA PESSI

400

30

10

2

60

502

30

MARIA DUARTE
VASCONCELOS

600

30

4

10

40

684

31

FIGUEIRA

273

22

12

32

100

439

32

TANCREDO
DE ALMEIDA
NEVES

225

18

8

13

130

394

33

BELA VISTA

230

25

0

0

0

255

34

CELESTINO
FORNECK

82

10

0

0

0

92

35

CRISTO REI

120

10

0

0

0

130

36

ESPERANÇA

268

16

0

0

0

284

37

FUNEI

391

30

0

0

0

421

38

OSCAR PUHL

100

14

0

0

0

114

39

SANTO
ANTÔNIO

200

21

0

21

0

242

160

10

1

4

0

175

SICOOB CREDIJA

SICOOB
CREDITAPIRANGA

CENTRO
EDUCACIONAL
40
SÃO JOÃO DO
OESTE

O D IÁ RIO DA C OOPA DE FU T E B OL C OOP E RAT IVO

349

Nº

COOPERATIVA

Nº

ESCOLA

ANTÔNIO
41 DIOMÁRIO DA
ROSA

14

SICOOB

16

17

18

350

MAXICRÉDITO

SICOOB VALE DO
VINHO

FAMILIARES

TOTAL

110

16

0

0

0

126

30

4

0

0

373

43

FRIDOLINO
HÜLSE

286

26

4

0

20

336

44

DR. MIGUEL DE
PATTA

660

50

0

0

0

710

620

0

0

65

120

805

HENRIQUE
BUSS

46

NOSSA
SENHORA DE
FÁTIMA

200

15

3

0

0

218

47

PROFESSOR
RAFAEL RECH

294

24

2

4

10

334

48

LIBÓRIO
ROMILDO
KUHN

300

18

9

5

0

332

49

MARIA DA
GLÓRIA
MATTOS

260

33

3

2

0

298

50

JOÃO BAYER
SOBRINHO

282

19

0

4

23

328

775

50

5

5

200

1035

MIGUEL

TRENTOCREDI

FUNCIONÁRIOS

339

SICOOB SÃO

SICOOB

EQUIPE
TÉCNICA

CÔNEGO
NICOLAU
GESING

CREDIVALE

SICOOB

PROFESSORES

42

45

15

ALUNOS

PREFEITO
51

WALDEMAR
KLEINUBING

#TODOMUNDOGANHAJUNTO

Nº

19

20

COOPERATIVA

UNIMED
BRUSQUE

VIACREDI

Nº

ESCOLA

ALUNOS

PROFESSORES

EQUIPE
TÉCNICA

FUNCIONÁRIOS

FAMILIARES

TOTAL

52

PADRE LUIZ
GONZAGA
STEINER

297

27

0

10

17

351

53

ARTHUR
WIPPEL

381

18

3

0

0

402

54

CLARA
DONNER

170

18

3

3

50

244

55

ELIZABETH
KONDER REIS

563

0

0

0

691

1254

56

JONAS
ROSÁRIO
COELHO NEVES

450

33

4

37

20

544

57

ENCANO
DO NORTE

207

0

0

0

0

207

58

PROFESSOR
CURT BRANDES

610

40

4

6

120

780

59

MARINA
VIEIRA LEAL

360

25

3

2

5

395

22.708

1.616

188

394

5.570

74,51%

5,30%

0,62%

1,29%

18,28%

PARTICIPAÇÃO TOTAL

O D IÁ RIO DA C OOPA DE FU T E B OL C OOP E RAT IVO

30.476

351

Av. Alm. Tamandaré, 633
Capoeiras, Florianópolis - SC, 88080-161
(48) 3878-8800
cooperjovem@sescoopsc.org.br
www.sescoopsc.org.br

com-tato@projetocooperacao.com.br
www.projetocooperacao.com.br

“A COOPA de Futebol Cooperativo foi legal, inte-

“(...) Fomos, sem dúvida, impactados pela coo-

ressante e diferente, porque foi um jogo onde

peração, nos tornamos pessoas que acreditam

todos puderam participar, onde todos trabalha-

no trabalho em equipe, no diálogo e que todos

ram em grupo, desde a confecção das bandeiras

podem contribuir para resolução de conflitos.

até os jogos cooperativos (...) onde ninguém iria

(...) Fomos auxiliados e elogiados por todos e

ganhar ou perder. Foi uma experiência nova por-

ficamos com o sentimento de que somos um

que houve cooperação e integração entre todos.”

time que joga junto e que torcemos uns pelos

Aluno
E.M. Santo Antônio,
Itapiranga/SC

outros.”

“Sendo carentes como somos, a aprendizagem é

“A proposta veio para agregar e contribuir ainda

um acontecimento premente e a pedagogia sua

mais para a disseminação da cultura da coope-

decorrência. É preciso ensinar a viver, que é esse

ração no ambiente escolar, estimulando ações

aparato de aprender tantas coisas, mas que, no

criativas, inovadoras, ousadas, divertidas e coo-

fundo, resume-se a um buscar o que nos falta.

perativas, visando potencializar o desenvolvi-

Portanto, cooperar parece ser a palavra chave. E

mento social e humano, através dos jogos coo-

uma pedagogia da cooperação faz todo o sentido.”

perativos. A COOPA promovida pelo SESCOO-

Prof. Dr. João Batista Freire
Instituto Esporte Educação e
Universidade do Futebol

P/SC foi um verdadeiro show de bola da Coope-

Prof. Ramon de Oliveira
E.M. Atílio Ghise, Braço do Norte/SC

ração!”
Patrícia Gonçalves de Souza
Coordenadora do Programa Cooperjovem,
SESCOOP/SC

