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adaptáveis aos objetivos que são estabelecidos em cada sessão de treino. 
A maneira como ela é concretizada dependerá das ferramentas que 
os treinadores terão que aplicar, bem como dos recursos disponíveis, 
pois nem toda a comunidade possui uma sala de treino de Parkour ou 
um estúdio de gravação, pelo que haverá sempre a necessidade de se 
adaptar o projeto aos recursos disponíveis.

No final do guia, serão fornecidos relatórios bibliográficos, páginas 
da web e aplicações móveis para aprender mais atividades e conhecer 
ferramentas de trabalho relacionadas com as linhas curriculares deste 
projeto. É nesse sentido que damos maior importância à compreensão 
de um método, em vez de simplesmente fornecer uma lista de workshops.
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CONHECIMENTO DO GRUPO

Metas:
Encontra-te ao nível do grupo e ligação.

Atividades baseadas em dinâmicas de grupo.
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INTRODUÇÃO AO  RAP /PARKOUR

Conhecer os elementos básicos do Rap e do Parkour, a 
sua história e situação atual

Atividades de iniciação ao Rap e Parkour

CONHECIMENTO DO AMBIENTE

Metas:
Conhecer o meio ambiente do ponto de vista de uma 

abordagem social e cultural, para identificar os seus 
problemas ou dificuldades.
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Atividades de familiarização e conhecimento do 

meio ambiente.

INTRODUÇÃO ÀS ATIVIDADES DE 
GESTÃO EMOCIONAL

Metas:
Começar o trabalho e a autorreflexão sobre si próprio e 

o seu relacionamento com os outros.

Atividades de familiarização relacionadas com 
emoções e identificação de características pessoais.
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Metas:
Entender e familiarizar-se com a prática de ambas as 

disciplinas.

APROFUNDANDO O RAP E O PARKOUR

Atividades de aprofundamento e treino em Rap e 
Parkour.

REFERENTES DE CONTATO, EM AMBAS AS 
DISCIPLINAS, COMO EXEMPLOS DE VIDA

Objetivo:
Conhecer pessoas com as quais te podes identificar 

e conhecer a sua experiência de aprendizagem como 
modelo.
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Metas:

Aprender a criar, desenvolver e gravar Rap.

INÍCIO DE UM PROJETO DE RAP

Atividades baseadas em dinâmicas de grupo.

ATIVIDADES DE GESTÃO DE PROFUNDIDADE 
EMOCIONAL

Metas:
Aprofundar o autoconhecimento e a sua relação com 

o Rap e o Parkour.

Atividades que aprofundam a gestão emocional 
integrada em ambas as disciplinas e atividades 
exclusivas dedicadas à reflexão pessoal.

Metas:
Aprofundar a aprendizagem de Parkour.

ATIVIDADES DE TREINO DE PARKOUR 

Aprofundar as atividades em ambientes de interior e 
de exterior.
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Metas:
Aprender a gravar do ponto de vista técnico e aproveitar 

o processo.

GRAVAR UM RAP
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Gravação de Rap em estúdio ou através de outros 
meios.

EXPLANAÇÃO A UMA VIAGEM 
OU TREINO EM PARKOUR

Metas:
Mostrar toda a aprendizagem e motivar os outros à sua 

prática, bem como, aumentar a autoestima e a motivação.

Apresentação de Parkour com convidados. Pode ser em 
interior ou exterior ou, ainda, fazendo uma variante com 
a gravação do Rap criado.
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Objetivo:
Aproveitar o trabalho e a aprendizagem significativa.
Divulgar o trabalho junto de entidades públicas, 

familiares ou privadas, na localidade.

APRESENTAÇÃO FORMAL DO TRABALHO

Exercício:
Exposição das atividades públicas e projetos 

programados.
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  7 Metas:
Refletir sobre o que foi aprendido no projeto, referente 

aos diferentes conteúdos e linhas curriculares, para 
verificar se as metas estabelecidas foram alcançadas.

Comparar o nível básico de conhecimento, bem como a 
parte emocional, com os resultados.

AVALIAÇÃO FINAL DO PROJETO
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Atividades de avaliação a partir de uma abordagem 
emocional, tanto pessoal quanto de grupo.
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Metas:
Encerrar toda uma experiência simbólica através da 

gratidão.

AGRADECER E DIZER ADEUS

Atividade focada na expressão de gratidão a um grupo.
Expressão gráfica ou artística da experiência enquanto 

grupo.
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Metas:
Refletir sobre as linhas teóricas do projeto realizado.
Identificar competências pessoais a serem desenvolvidas 

no sentido de te tornares um formador de Parkour.
Produzir um documento final com um resumo do que 

foi aprendido, como uma reflexão.

O FORMADOR OU PROFESSOR DO ЯAPKOUR

Apenas para casos em que os participantes desejem 
dedicar-se ao ensino da prática de Parkour a outros, 
onde nesse caso, esta etapa final é interessante para 
perceber o que aprenderam e aprenderem a como o 
aplicar.

6. FORMADORES DE JOVENS EM ЯAPKOUR. PRINCIPAIS COM-
PETÊNCIAS DOS EDUCADORES.

Como tem sido mencionado ao longo do projeto, surge a possibilida-
de de que, após o desenvolvimento do programa, haja jovens que de-
sejem ser formadores de ЯAPKOUR, a fim de servirem de referência 


