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Este estudo aborda aspectos que mostram os vários tipos de esportes praticados
por atletas que, por sinal, são pouco conhecidos e que podem influenciar na vida de
muitas crianças que sonham em serem atletas. Este projeto será focado ao público
infantil que gosta e pratica esporte dentro de instituições de ensino. A singularidade
vem de um modo mais específico como, por exemplo, as regras e explicações sobre
todos os esportes não serem uma disciplina obrigatória nas instituições de ensino, o
estudo é viável pela disponibilidade de material didático e tempo para execução.
Essa pesquisa possui a modalidade de pesquisa descritiva que Segundo
Wikipédia, (2016) "tipo de pesquisa que se classifica como "descritiva", tem por
premissa buscar a resolução de problemas melhorando as práticas por meio da
observação, análise e descrições objetivas.” Baseamos a escolha da faixa etária nas
classes que Piaget desenvolveu, uma das três fases é: Fase das operações concretas (dos
sete aos onze anos aproximadamente): as crianças aprendem as regras e jogam em
grupos. Esta é a fase dos jogos de regras como futebol, damas, etc.
Sendo assim, crianças entre sete e onze anos de idade tem mais discernimento
para atividades que tem regras a serem seguidas. Tem-se como método do projeto
pesquisa-ação, que agrega várias técnicas de pesquisa social. Utiliza-se de técnicas de
coleta e interpretação dos dados, de intervenção na solução de problemas e organização
de ações, bem como de técnicas e dinâmicas de grupo para trabalhar com a dimensão
coletiva e interativa na produção do conhecimento e programação da ação coletiva.
Para este trabalho será aplicado à amostragem probabilística que de acordo com
o site EBAH: As técnicas de amostragem probabilísticas, ou aleatórias, ou ao acaso,
desenvolveram-se, sob o aspecto teórico, principalmente a partir da década de 30. Este
projeto tem como forma de coleta questionários, pois não acarreta em muitos custos
nem em amplo treinamento das pesquisadoras. As perguntas dos questionários foram e
serão baseados no objetivo geral e específico. Contendo perguntas abertas, fechadas e
de múltipla escolha. Com a análise parcial dos dados pode-se concluir as formas
didáticas utilizados com os alunos e agora tendo uma visão mais ampla de cada aspecto.
O projeto se desenvolverá analisando a fundamentação teórica, observando a
metodologia e contemplando todo e cada aspecto dos objetivos específicos para o
estudo concluir-se com êxito.
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