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PREZADOS PRESIDENTES 
 
A Confederação Brasileira de Ginástica tem a satisfação de comunicar que o Comitê 
Olímpico do Brasil - COB está disponibilizando a realização do Curso de Valores Olímpicos 
para a Vida (VOV), o qual faz parte do Transforma, programa do COB de promoção dos 
Valores Olímpicos, com o objetivo de colocar a temática olímpica a serviço de um processo 
de ensino-aprendizagem prazeroso, e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. 
Dois pilares estruturam o Transforma: ações e cursos, sendo o principal, os Valores 
Olímpicos para a Vida (VOV). 
 
O VOV é voltado para professores de todas as disciplinas e segmentos, e é organizado em 
quatro módulos. O primeiro conta a história do Movimento Olímpico e sua relação com o 
processo educacional, já que os Jogos da Era Moderna foram criados por um desportista e 
pedagogo, Pierre de Coubertin. Os módulos seguintes relacionam os valores olímpicos de 
Amizade, Excelência e Respeito as doze habilidades socioemocionais, em consonância com 
as competências gerais na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Uma série de 
atividades – para o autodesenvolvimento dos professores e para aplicação com os alunos – é 
sugerida ao longo do curso.  
 

É importante esclarecer que, embora seja direcionado para professores, o conteúdo sobre 
história olímpica e habilidades socioemocionais é pertinente para todos que fazem parte do 
Movimento Olímpico.  
 

Com duração de 36 horas e inteiramente online, o COB disponibiliza uma turma exclusiva 
para profissionais indicados pelas Confederações. A data de início do VOV é o dia 10 de 
junho. No final do curso, em caso de aprovação, o aluno receberá um certificado do Comitê 
Olímpico do Brasil.  
 

Ressaltamos que as Federações que tiverem interesse de participação podem  indicar um 
representante para o curso supracitado, através do e-mail: vov@cbginastica.com.br , até o 
dia 30 de maio 2020, enviando os seguintes dados: 
 
Nome completo 
CPF 
Data de Nascimento 
Instituição 
E-mail (pessoal) 
Celular/ Whatsapp 
 
Ciente de vossa atenção, reiteramos nossos votos de estima e elevada consideração. 
 
 

Saudações Ginásticas! 
 
 

Maria Luciene Cacho Resende 
Presidente 
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