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A cada ano no mundo esportivo surgem novas regras de arbitragem, além de novas
modalidades que surgem e despertam o interesse de muitos alunos, onde alguns acabam por ter
acesso às informações sobre novas regras antes que muitos profissionais da área. Estes por sua
vez, acabam desatualizados por não terem a oportunidade de realizarem uma qualificação sobre
as mesmas. A atualização da arbitragem a nível escolar esta sendo promovido pelo projeto de
extensão do IFRS-Campus Sertão, “Formação continuada: Atualização em educação física”, em
parceria com CREF (Conselho Regional de Educação Física), este é divido em módulos
esportivos com diferentes modalidades praticadas nas redes pública e particular, buscando
através de dias de formação, atualizar professores sobre novas regras e padrões educacionais
empregados na formação de jovens, utilizando profissionais de referencia em suas respectivas
áreas de atuação, para que assim os mesmos tenham domínio das regras e padrões de
arbitragem. Voltado em especial para professores do norte do Estado, atende principalmente os
pequenos municípios desta região, onde as notícias e informações não chegam na mesma
velocidade que nos grandes centros. As exigências sociais e educacionais são muito dinâmicas,
o que favorece a desatualização. A escola não pode e não deve ficar desconexa desse
processo. A discussão sobre esses valores devam estar sempre presentes no cotidiano das
escolas. Promovendo a reflexão sobre a prática pedagógica de professores e professoras de
educação física das redes púbica municipal, estadual e federal através do oferecimento de
espaços de formação. O primeiro módulo realizado no dia 07 de agosto, contou com a
participação de 45 participantes entre estudantes e profissionais de 16 municípios da região
norte. Contou-se com a temática do voleibol ministrada pelo professor Carlos Cimino –
Presidente da Federação Gaúcha de Voleibol, e futsal pelo professor Leandro Franceschi –
Árbitro da Confederação Brasileira de Futsal. Através deste dia de formação, o curso atingiu
seus objetivos de atualizar profissionais e estudantes, sobre a arbitragem no âmbito escolar e
suas regras, além de reunir profissionais de diversos municípios da região que debateram sobre
as dificuldades encontradas por eles no seu dia a dia escolar, onde muitas vezes nem o material
adequado para práticas esportivas, às escolas possuem. A maior dificuldade encontrada foi na
parte de divulgação, na falta de professores de educação física em algumas escolas e na não
liberação de alguns profissionais por parte de algumas escolas para participação do curso.
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