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PROJETO: “ESPORTE E CIDADANIA - 2019”
OBJETO
Oferta de atividades para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e seus familiares que se
encontram em situação de vulnerabilidade social.
LOCALIZAÇÃO E ABRANGÊNCIA
A Associação Atlética Educando Pelo Esporte está localizada à rua Benedito Bonzon Penteado, 615,
bairro Pacaembu - Telefone - 34335085
E- mail - social@educandopeloesporte.com.br / contato@educandopeloesporte.com.br
CEP - 13424-485 Piracicaba - SP
CNPJ - 02.465.949/0001-92 - CMAS – 051 / CMDCA 099/2018
A abrangência do projeto será referenciada aos bairros dos CRAS: Jardim São Paulo, Novo
Horizonte, São José, Piracicamirim, Mário Dedini e São José.
JUSTIFICATIVA
De acordo com a Política de Assistência Social (2014), a vulnerabilidade constitui-se em
situações, ou ainda identidades, que concorrem para exclusão social dos seus sujeitos.
No Brasil, as crianças e adolescentes passaram a ser vistas como sujeitos de direitos a partir da
Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990 que preconizam
“É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público, assegurar, com
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização. À cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e a convivência familiar e comunitária. Portanto, nesse contexto de vulnerabilidade e
riscos, identificamos que o núcleo familiar, fica enfraquecido em seu papel protetivo, gerando
conseqüências diretas para a infância e adolescência.
O município de Piracicaba, fundado em 1821, tem 391.449 habitantes (IBGE/2015) e sua
economia está historicamente vinculada à produção agrícola e industrial, com destaque para os
setores sucroalcooleiro e metal-mecânico. O comércio se apresenta na área central, em
corredores comerciais de bairros, centros comerciais e em seu shopping Center. O Tratamento de
Água abastece praticamente 100% da população. A rede de coleta de esgoto atende 99,57% do
município. O IDHM de Piracicaba é de 0,785, acima da média do estado de São Paulo (0,716).
Dados IPEA/2004 apontam 7.523 (7,14%) famílias carentes. O Cadastro Único do Governo Federal
registra 11.342 crianças e adolescentes com perfil para o Bolsa Família. O Mapa da
Exclusão/Inclusão Social/2003 conta 3.483 chefes de família sem rendimentos, onde 2759 são
mulheres. Em nossa região de atendimento temos 71 escolas estaduais e 44 municipais
totalizando 125 escolas públicas. Os dados acima exigem uma política que rompa com ações
fragmentadas.
A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA EDUCANDO PELO ESPORTE, localizada na região SUL atende
crianças e adolescentes de 6 a 17 anos com atividades socioeducativas, de acordo com a
Tipificação Nacional de Serviços socioassistenciais as intervenções são pautadas em experiências
lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e
proteção social, em uma região abrangente onde a prática esportiva não se encontra de forma
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gratuita e a inclusão digital municipal da nossa região não absorve uma boa parte das crianças e
adolescentes.
A população atendida vem das áreas centrais e periféricas, em sua maioria, em situação de
vulnerabilidade social. Sendo assim, identificamos a necessidade de ampliação do trabalho que já
está sendo desenvolvido.
Atendemos os bairros de referência dos CRAS: Jardim São Paulo, Piracicamirim, São José,
Novo Horizonte e Mário Dedini.
Entende-se que ações contínuas e integradas com a rede de serviços sócio assistenciais são
imprescindíveis para a efetividade do trabalho desenvolvido pela instituição na A.A. Educando
pelo Esporte, em relação a esta população e às sua demandas de risco social, fortalecendo os
vínculos familiares e comunitários.
Nossos atendidos são prioritariamente os encaminhados pela rede socioassistencial, por
outros equipamentos, mas também chegam à Instituição por demanda espontânea.
OBJETIVO GERAL:
Atender crianças e adolescentes no contraturno escolar, prevenindo a ocorrência de riscos e
vulnerabilidades sociais, investindo no desenvolvimento de potencialidades e no fortalecimento
de vínculos familiares.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1) GARANTIR ESPAÇO DE ACOLHIMENTO

ATIVIDADES:
- Acolhida;
- Alimentação;
- Rodas de conversa;
- Atividades pedagógicas;
- Atividades sócio educativas;
- Visitas externas monitoradas e passeios temáticos;
- Atividades intergeracionais;
- Reuniões com a Equipe Técnica, planejamento e monitoramento das atividades.
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RESULTADOS QUANTITATIVOS:
- Participação de 70% dos beneficiários nas atividades;
- Famílias com 30% de participação nas atividades.
RESULTADOS QUALITATIVOS:
Convivam num ambiente saudável, de respeito, valorizando as diversidades e valorizando a
importância da socialização, através dos relacionamentos coletivos e individuais.
INDICADORES E METAS
Sintam-se acolhidos e tenham freqüência nas atividades realizadas. Desenvolvimento integral da
criança e do adolescente.
FERRAMENTAS:
Lista de presença, relatórios de atividades, registro fotográfico, depoimentos orais e escritos.

2 – ASSEGURAR ESPAÇOS DE REFERÊNCIA PARA O CONVÍVIO GRUPAL, COMUNITÁRIO E SOCIAL E
O DESENVOLVIMENTO DE RELAÇÕES DE AFETIVIDADE, SOLIDARIEDADE E RESPEITO MÚTUO.

ATIVIDADES:
- Atividades esportivas;
- Participação no campeonato Rocha Neto;
- Atividades de lazer, lúdicas e dinâmicas de grupo;
- Permanência dos inscritos no sistema educacional;
- Passeio com todos os inscritos, 2 vezes ao ano;
- Reuniões com a Equipe Técnica, planejamento e monitoramento das atividades.
RESULTADOS QUANTITATIVOS:
- Participação de 70% dos beneficiários nas atividades ofertadas;
- 100% dos inscritos, matriculados nas escolas municipais e estaduais.
RESULTADOS QUALITATIVOS:
Desenvolvimento de habilidades, garantia de acesso às práticas lúdicas, esportivas, cognitivas, de
lazer e cultura, facilitando a expressão por meio das atividades em grupo e experiências vividas.
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INDICADORES E METAS
Permanência, participação, motivação e prevenção de ocorrências de riscos sociais.
FERRAMENTAS:
Lista de presença, relatórios de atividades, registro fotográfico, depoimentos orais e escritos.

3 - AMPLIAÇÃO DO UNIVERSO INFORMACIONAL, ARTÍSTICO E CULTURAL

ATIVIDADES:
- Pesquisas na Internet: expansão do conhecimento de temas diversificados, para que realce e
fomente o saber;
- Atividade de Informática: conteúdo de informática básica do programa Pacote Office.
- Debates: incentivar a reflexão, a expansão argumentativa, tolerância e respeito ao assunto
controverso;
- Dinâmicas de grupos: jogos e brincadeiras com cunho educativo;
- Trabalhos culturais: criar acesso para a diversidade cultural e artística;
- Atividades musicais, através de aulas de instrumentos diversos e apresentações públicas;
- Reuniões com a Equipe Técnica, planejamento e monitoramento das atividades.
RESULTADOS
- 70% dos inscritos participando das atividades
- Democratização do acesso à internet e informática básica e musical.
INDICADORES
- Redução da ocorrência de vulnerabilidade social; desenvolvimento do espírito crítico frente aos
acontecimentos contemporâneos; desenvolvimento da criatividade e conhecimentos gerais.
FERRAMENTAS:
- Lista de presença, relatórios de atividades, registro fotográfico, depoimentos orais e escritos.
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METODOLOGIA
Segue abaixo a rotina diária de atendimento:
Período da manhã:
8h às 8:20h – Acolhida, café da manhã e recreação livre;
8:20h às 8:30h – Roda de informes
8:30h às 9:10h – Atividade do 1º momento
9:10h às 9:50h – Troca de atividade
9:50h às 10:30h – Troca de atividade
10:30h às 11h – Lanche e recreação livre
Período da tarde:
13:30h às 13:50h – Acolhida, café da manhã e recreação livre;
13:50h às 14:00h – Roda de informes
14:00h às 14:40h – Atividade do 1º momento
14:40h às 15:20h – Troca de atividade
15:20h às 16:00h – Troca de atividade
16:00h às 16:30h – Lanche e recreação livre

As crianças e adolescentes serão acolhidos pela equipe e será registrada a freqüência e
posteriormente um lanche será servido.
Será garantido um espaço de convivência com atividades lúdicas tais como tênis de mesa,
pebolim, jogos de tabuleiro, amarelinha entre outros e após a recreação, os mesmos se
dirigirão ao espaço já organizado para tomarem o café da manhã.
Em seguida, todos formarão uma roda para ouvirem os informes do dia e conversarem sobre
assuntos de interesse geral para depois darem início às atividades.
As crianças e adolescentes serão divididos em 3 (três) grupos fixos. Cada grupo participa de
uma atividade fazendo o rodízio já estabelecido anteriormente, da forma a seguir:

Segunda/Quarta/Sexta
Horários
8:00 – 8:30
8:30 – 9:20
9:20 – 10:10
10:10 – 10:50
10:50 – 11:00
Segunda/Quarta/Sexta
Horários

Atividade
Entrada – Alimentação
Esporte
Pedagogia
Informatica
Saída
Atividades

Atividade

Atividade

Informática
Esporte
Pedagogia

Pedagogia
Informática
Esporte

Atividades

Atividades
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13:30 – 14:00
14:00 - 14:40
14:40 – 15:20
15:20 – 16:10
16:10 – 16:30
Terça/Quinta/ Sexta
Horários
8:00 – 8:30
8:30 – 9:20
9:20 – 10:10
10:10 – 10:50
10:50 – 11:00
Terça/Quinta/Sexta
Horários
13:30–13:50
13:50 -14:40
14:40 – 15:30
15:30 – 16:20
16:20 – 16:30

Entrada – Alimentação
Esporte
Pedagogia
Informatica
Saída
Atividade
Entrada – Alimentação
Esporte
Música
Informatica
Saída
Atividade
Entrada – Alimentação
Esporte
Música
Informatica
Saída

Informática
Esporte
Pedagogia

Pedagogia
Informática
Esporte

Atividade

Atividade

Informática
Esporte
Música

Música
Informática
Esporte

Atividade

Atividade

Informática
Esporte
Música

Música
Informática
Esporte

As atividades pedagógicas, serão lúdicas, dinâmicas e envolventes, com o objetivo de
trabalhar a convivência e as práticas socioeducativas, de acordo com a faixa etária dos
beneficiários.
Estão planejadas visitas às escolas municipais e estaduais com o propósito de estabelecer
parcerias com os diretores/professores/educandos objetivando um bom relacionamento
comunitário.

As atividades esportivas terão como objetivo trabalhar a coordenação motora, o autoconhecimento, as habilidades biopsicoemocionais, o condicionamento físico, o trabalho em
equipe, a disciplina, a auto estima regras e regulamentos. Todo o trabalho é voltado à
melhoria da qualidade de vida. Serão realizadas participações efetivas em campeonatos
internos e externos.
Com agendamento prévio, aos sábados e domingos os inscritos participarão de campeonatos
internos e externos bem como recreações com o professor de Educação Física.

As atividades de inclusão digital terão como objetivo a democratização do acesso ao
conteúdo digital e aprimoramento das ferramentas do pacote Office básico, realizando o
trabalho sócio educativo através de rodas de conversas, dinâmicas de grupo, brincadeiras e
jogos educativos.
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Atividades de música
Às quartas- feiras, quintas-feiras e sábados, os educandos participarão aulas de flauta doce,
violão e fanfarra. O professor de música é patrocinado pelo convênio parcial com a Secretaria
de Ação Cultural do município de Piracicaba.
Os beneficiários inscritos nas atividades musicais farão apresentações públicas em eventos do
Município (Festa das Nações, Festas da Entidade) e também em empresas privadas, num
oferecimento de parceria cultural.

O Serviço Social tem como objetivo organizar a documentação da entidade, integrar as
atividades, realizar encaminhamentos à rede sócio assistencial, bem como planejar e atuar
nas atividades intergeracionais, reuniões periódicas e monitoramento do projeto juntamente
com a equipe técnica.
Fará o acolhimento dos familiares na entidade para orientações e esclarecimentos gerais,
equacionamento de situações de conflito /questões e dúvidas.
Planejamento e execução dos eventos com a participação das famílias dos inscritos
denominado “encontros Intergeracionais” 6 (seis) vezes no ano.
Responsável pelas inscrições dos beneficiários e documentação física e através de sistemas on
line.

OBS.: Após as atividades, os atendidos receberão um lanche com cardápio semanal
diversificado e seguirão para suas casas.

Eixos temáticos que serão abordados e trabalhados nesse Projeto:
Protagonismo
Direitos e deveres
Identidade
Tecnologia
Moral ética e direitos humanos

Violência
Inclusão
Diversidade
Cidadania
Meio ambiente

Saúde e Higiene
Cultura
Desigualdades
Orientação vocacional
Comunidade
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Duração:
Etapas/mês

1 2 3 4 5

Inscrições

x

6 7 8 9 10 11 12

x

x

x

Início das atividades

x

Atividades de inclusão digital

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Atividades de música

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Atividades pedagógicas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Reuniões com equipe técnica e diretoria da Entidade

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Campeonatos internos e externos

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Atividades intergeracionais

x

x

x

x

x

Passeios externos

Ana Beatriz Canto Kraide
Assistente Social

x

Marcos César Inforçato
Presidente

x
x

