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This work brings the story of the developing and application of a Gymnastics For All (GfA) technic capacity,
offered to the teachers of São Paulo State Public Education System, in the eastern region of the city of
Campinas.

Este trabalho traz o relato da
experiência do desenvolvimento e
aplicação de uma capacitação
técnica em Ginástica Para Todos
(GPT) oferecida aos professores de
Educação Física da Rede Pública
Estadual de São Paulo, da Região
Leste da cidade de Campinas. Após
elaboração de uma apostila com
todo material presente no curso a
ser oferecido, foi sistematizado o
conteúdo a ser aplicado em nove
módulos, que aconteceram em
terças e quintas-feiras no período
noturno dos meses de março, abril e
maio.

Com este amplo escopo de
conteúdo, julgamos possível
desenvolver um trabalho
contínuo dentro das escolas, que
culmine na divulgação da
modalidade e na participação
dos alunos dos professores que
participaram em oficinas, ou
ainda em uma apresentação de
ginástica na VIII edição do
Fórum Internacional de
Ginástica Para Todos.

Analisando amplamente o contexto público
escolar em que se encontra o Estado de São
Paulo e o nosso país, Brasil, onde tantas
dificuldades surgem, onde poucas
oportunidades são oferecidas aos estudantes
inseridos nesta realidade, e onde os docentes
enfrentam incontáveis obstáculos a cada dia
dentro e fora das salas de aula, percebemos que
alguns professores ainda se mantêm motivados
a continuar a cumprir o seu papel de educar. E é
por conta destes professores comprometidos
com o seu dever que acreditamos que o
desenvolvimento de um projeto como este terá
continuidade, alcançando as crianças e jovens
na cidade de Campinas por intermédio da
Ginástica para Todos.


