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DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO 

                (utilizar papel timbrado da OSC – Organização da Sociedade Civil) 

1. Identificação do projeto: JUDÔ BRASIL 

1.1. Instituição proponente: INSTITUTO BRASIL, CULTURAL E ESPORTIVO DO BRASIL 

1.2 CNPJ: 08.367.552/0001-44 

1.3 Banco: Brasil 1.4 Agência: 4871-2 1.5 Conta: 22.500-2 

1.6 Site: https://Ittbrasil.org.br 

1.7 Certificações:  

CRCE nº expedido em 0048/2016 

1.8 Nome do Responsável legal: FRANCISLANE DE MATOS SANTOS 

1.9 RG: 59.552.267-1 1.10 Órgão Expedidor SSP/SP 

E mail Pessoal: Francislanegeny@gmail.com 

2 - Apresentação da Organização  

2.1. Histórico da Organização  
O INSTITUTO SOCIAL, CULTURAL E ESPORTIVO DO BRASIL nasceu tradicionalmente a partir de um grupo de professores 

em 2007. Com o passar do tempo ganhou projeção esportiva. Ampliou suas atividades, agregando valores sociais e 

consolidando uma história de dedicação à comunidade. Focou por meio do esporte, uma busca pela cidadania, esforços 

voltados a tirar a criança e adolescentes do ócio das ruas objetivando socializá-los. 

 

Nesses anos de história, muitas foram as crianças que passaram por nossa instituição e hoje são jovens. Cidadãos 

conscientes que constituíram família e que desempenham papel social e profissional com responsabilidade, conquistas 

e brilhantismo. Nossas diretrizes são aquelas de oferecer à comunidade opções de esporte, lazer e cultura, assistência 

a melhor idade e orientações por meio de palestras e encontros, sendo nosso público alvo crianças, adolescentes, 

jovens, idosos e comunidade da região da Baixada Santista. 

 

Dentre as atividades desenvolvidas pelo Instituto em âmbito desportivo, realizamos aulas de Skate, Futsal e Futebol de 

Campo para crianças de 07 a 18 anos.  O objetivo é dar oportunidade ao esporte a todos e na esperança que algumas 

crianças se tornaram profissionais de algum esporte. Para jovens dos 12 aos 17, realizamos aulas de Voleibol e 

Basquetebol. Também há a realização de campeonatos e festivais esportivos com jovens e adultos de 07 a 50 anos. 

Citamos ainda a realização de aulas de Artes Marciais, musculação e boxe (tivemos no Centro um campeão Paulista de 

Boxe) a partir dos 15 anos de idade, e estamos implantando novas aulas de Skateboard, Patins & BMX. 

 

Além disso, tivemos e ainda temos em âmbito Social, para pessoas de todas as faixas etárias, vários programas tais como 

o VIVALEITE, alfabetização para adultos e outras. 

 

O público das atividades já desenvolvidas por nossa instituição vive em uma das regiões mais pobres da Mongaguá hoje 

uma cidade violenta e de um alto índice de violência. 

 

Nesta marginalizada região, há um elevado índice de crianças e jovens envolvidos com drogas, roubos e outros delitos, 

tendo em vista o terrível quadro socioeconômico em que estão inseridos, e a falta de perspectivas quanto ao seu 

desenvolvimento e inserção no corpo social. 

 

O INSTITUTO BRASIL foi criado com a intenção de dar uma grande virada nesta situação, tendo as atividades desportivas 

como um dos principais pilares para o desenvolvimento físico, emocional e psicológico dos jovens que fazem parte da 
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entidade, focando a inclusão social de seus participantes. Nesse sentido, estamos alinhados, em nossa proposta 

educativa/desportiva, à proteção integral à criança e ao adolescente prevista pelo ECA (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), a partir da realização de atividades desportivas e culturais. 

 

O desporto aparece, em nossa concepção, como uma maneira de resgatar tais jovens em situação de risco. Assim, além 

de fomentar a prática esportiva e a sua relevância na qualidade de vida das crianças e jovens, procuramos difundir entre 

eles a relevância do esporte em sua disciplina e responsabilidade, no respeito entre os colegas, na autoconfiança e na 

importância do trabalho em grupo. Estimula-se, através do esporte, ações de ética, cidadania e de inclusão social. 

 
  
3. Apresentação do Projeto  

3.1. Nome do Projeto JUDÔ BRASIL 

3.2. Justificativa  

Os benefícios do judô infantil 
O judô une técnicas do jiu-jitsu a outras artes orientais. A prática possui regras claras e proibições rígidas, passíveis de expulsão do 
atleta do tatame, tais como golpes no rosto e movimentos que possam lesionar o pescoço e as vértebras do adversário. Por isso, é 
importante tirar da mente que se trata de uma atividade violenta. 
 
Segundo a UNESCO, ele é um dos melhores esportes para serem praticados durante a infância (entre 4 e 14 anos), pois une jogo e 
diversão. Por isso, deve ser iniciado o quanto antes. Além disso, o judô infantil traz inúmeros benefícios para as crianças. Veja alguns 
deles. 
 
Benefícios físicos do judô infantil 
Fisicamente, o judô infantil desenvolve habilidades como: 
 
força; 
velocidade; 
resistência; 
equilíbrio; 
agilidade; 
flexibilidade; 
pensamento rápido; 
coordenação motora; 
desenvolvimento da inteligência; 
expressão e domínio corporal; 
situação espacial. 
Benefícios morais do judô infantil 
 
Moralmente falando, o judô infantil ajuda na formação da criança como indivíduo, contribuindo em aspectos como: 
 
disciplina; 
cortesia; 
paciência; 
autocontrole; 
sociabilidade; 
respeito ao próximo; 
redução da timidez; 
saber perder; 
senso de responsabilidade.  

 

.                                                 .

S
E

S
P

C
A

P
20

22
01

49
44

D
M

.                                                 .

102



 

 

 

 

 

Av: Marechal Deodoro, 1227 - Vila Valença, São Vicente, São Paulo. Cep:11390-100 

Tel:(13)33563238 

CNPJ: 08.367.552/0001-44 

3.3. Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado 

Em 2019, o salário médio mensal era de 2.3 salários-mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 
13.8%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 238 de 645 e 524 de 645, respectivamente. Já na 
comparação com cidades do país todo, ficava na posição 861 de 5570 e 2505 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com 
rendimentos mensais de até meio salário-mínimo por pessoa, tinha 38.6% da população nessas condições, o que o colocava na posição 
60 de 645 dentre as cidades do estado e na posição 2930 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

 
3.4. Abrangência Geográfica 
Rua Tenente José dos Santos nº. 269, Jardim Rio Branco, CEP 11347-100, no Município de São Vicente/SP 
 
O Território do Município de São Vicente integra a complexa planície sedimentar da Baixada Santista, formada pelas planícies de Praia 
Grande e Bertioga. Estas planícies apresentam morros isolados na ilha de São Vicente (Santos/São Vicente) e de Santo Amaro (Guarujá), 
sendo delimitada pela linha de costa, e em sua porção interior, pelas cristas da escarpa da Serra do Mar. 
 
O Morro do Voturuá é um acidente geográfico explorado para a prática do voo livre, tem seu acesso a partir do Morro José Menino na 
divisa com Santos e permite a visão dessas cidades, além de Guarujá, Praia Grande e até Cubatão. O local, também conhecido como 
Morro da Asa Delta, também pode ser acessado por meio de um teleférico, localizado na orla da Praia do Itararé. 
 
A Ilha Porchat é um local muito frequentado em época de veraneio. Abriga o Monumento dos 500 Anos do Brasil, projetado por Oscar 
Niemeyer e localizado no pico da ilha, de onde é possível se obter uma vista panorâmica da cidade. 
  

4. Objetivos do Projeto  

4.1. Objetivo Geral  

O projeto pretende socializar jovens por meio da pratica esportiva, oferecendo profissional qualificado, acompanhamento técnico 
necessário à prática sistemática dos fundamentos do Judô, ao desenvolvimento esportivo e integral dos alunos beneficiados por este 
projeto. 

 
4.2. Objetivo (s) Específico(s)  
1. Desenvolver a socialização entre as crianças e adolescentes;  
2. Estimular as crianças e adolescentes a manter uma interação efetiva que contribua para o seu desenvolvimento integral;  
3. Desenvolvimento das capacidades físicas e habilidades motoras;  
4. Diminuição a exposição aos riscos sociais (drogas, prostituição, gravidez precoce, criminalidade, trabalho infantil e a 
conscientização da prática esportiva);  
5. Desempenho escolar: ampliar a média geral dos alunos das escolas envolvidas em 5%, em relação ao ano anterior;  
6. Diminuição da evasão escolar: aumentar a freqüência escolar dos beneficiados para o mínimo 60% no ano letivo;  
7. Estimular os participantes para mobilização em ações de cidadania por meio do esporte.  
5. Beneficiários: Crianças e jovens de 07 a 16 anos 

 
5.1. Beneficiários Diretos (especificar): 100 beneficiários 

5.2. Beneficiários Indiretos (especificar): 300 pessoas (considerando 3 pessoas sensibilizadas por cada beneficiário) 

6. Metodologia  
Local de Realização 
Rua Tenente José dos Santos nº. 269, Jardim Rio Branco, CEP 11347-100, no Município de São Vicente/SP 

CENTRO DE APRENDIZAGEM E MOTIVAÇÃO PROFISSIONAL, conhecido como CAMP RIO BRANCO 
 
 
A seleção destes alunos será realizada mediante critérios básicos de seleção, sendo que os alunos que já compõem o curso terão 
prioridade de escolha, porém no início do projeto será feita uma seleção de novos participantes que manifestar interesse em participar 
de acordo com disponibilidades de vagas e horários, seguindo ordem de lista de espera. 
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Desta forma, este Projeto contribuirá na busca de excelentes resultados pessoais e, consequentemente, na possibilidade de formação 
de melhores cidadãos no desempenho de suas funções na sociedade. 
 
 
FORMA DE PARTICIPAÇÃO 
 
Preenchendo os pré-requisitos e havendo vaga no núcleo de esporte, ele será recebido como aluno. Os dados desta ficha serão 
enviados a Coordenação Técnica Geral, para que possa ser inserido no banco de dados do projeto. A saída ou substituição de qualquer 
aluno será comunicada por escrito pelo professor, para alteração no cadastro do aluno. 
 
A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS – crianças e adolescentes que desejarem fazer parte das atividades serão disponibilizados uma ficha padrão 
de inscrição, com o anexo de uma foto 3x4, que deverá ser preenchida e devolvida ao professor.  Na ficha serão solicitados alguns 
dados sócios econômicos para que o projeto possa priorizar os alunos em estado de vulnerabilidade social. O preenchimento da ficha 
não implica no recebimento do aluno, ela deverá preencher os pré-requisitos, ter um atestado médico autorizando a prática esportiva 
e estar matriculado em alguma escola de ensino regular. 
 
 
FORMA DE PARTICIPAÇÃO – CONTROLE DE ALUNOS E DO PÚBLICO 
 
Os participantes serão controlados pelos professores através de uma “Ficha de Chamada”, que será desenvolvida pela coordenadoria 
e unificada. 
 
O controle de notas rigoroso como pré-requisito para a atividade esportiva, não funciona muito bem, sendo até perigoso, pois aumenta 
a pressão sobre o aluno em um momento que ele se sente motivado para uma atividade esportiva educativa de atendimento social.  
 
A punição do aluno, em algo que pode ser difícil para ele mudar, pode afastá-lo das atividades, o que seria um agravante em sua 
situação que muitas vezes já é difícil. Mas o controle deve ser feito, como forma de estimular a relação dos alunos dos núcleos, também 
com a escola formal. A exigência da matrícula na escola e o boletim para a análise da frequência, já se torna um bom controle para o 
que os núcleos se propõem a fazer, valorizar a prática esportiva ligada ao crescimento intelectual. 
 
A exigência da matrícula na escola e o boletim para a análise da frequência, já́ se torna um bom controle para o que o projeto se 
propõe a fazer, valorizar a prática esportiva ligada ao crescimento intelectual. 
 
Também serão entregues questionários de avaliação aos pais, para que eles possam expressar suas opiniões em relação ao projeto. 
 
1. Divulgação 
Será realizada ao longo dos meses iniciais do projeto, por meio de comunicação interna em escolas e clubes e distribuição de folder 
na região, além de site e redes sociais da entidade. 
 
2. Inscrição 
Será realizada no mesmo período de divulgação, no próprio pólo de atividades. 
 
3. Entrega da Documentação e Assinatura do Termo de Compromisso de Participação 
Os alunos serão convocados para entrega dos documentos pessoais e assinatura do termo de compromisso de participação. 
 
4. Cadastro do Aluno no Sistema de Controle 
O aluno será cadastrado no sistema de controle que será utilizado durante o Projeto. Nele, estarão contidas todas as informações, 
como: Dados pessoais, Frequência e Participação nas aulas e será parte integrante do processo de Prestação de Contas. 
 
5. Início das Aulas 
Será realizado conforme liberação do recurso da Secretaria Estadual de Esportes. 
 
 
COMPOSIÇÃO DAS TURMAS 
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As turmas serão organizadas de acordo com a faixa etária dos participantes, sem que haja exclusão por qualquer motivo.  
Em média serão 25 alunos por turma totalizando os 100 beneficiários atendidos. 
 
 
GRADE HORÁRIA DAS AULAS 
Turma 01 – Segunda e quarta – 08h às 09h 
Turma 02 – Segunda e quarta – 14h às 15h 
Turma 03 – Segunda e quarta – 09h às 10h 
Turma 04 – Segunda e quarta – 15h às 16h 
 
 
METODOLOGIA E PROPOSTA PEDAGÓGICA 
 
PROPOSTA PEDAGÓGICA 
Conforme proposta pedagógica, o conteúdo a ser aplicado nas aulas segue um padrão didático, especialmente formulado para o 
esporte educacional e social, buscando o desenvolvimento do beneficiário de maneira global e respeitando as características de cada 
idade. 
 
Serão realizadas avaliações periódicas visando aferir o grau de evolução dos alunos. 
 
O embasamento teórico do projeto está fundamentado na literatura especializada e nas diretrizes do seminário “A função social do 
esporte”, realizado no mês de novembro de 2007, na cidade de São Paulo, onde especialistas do Brasil e do Exterior debateram e 
apresentaram estas diretrizes, como princípios norteadores ao desenvolvimento do esporte para a transformação social. 
 
Princípios do Esporte Educacional e Social 
▪ Democratizar e Incluir: em qualquer ambiente de aprendizagem promover a inclusão e participação de todos os alunos. 
▪ Diversidade: respeitar culturas locais, as diferentes modalidades esportivas e as características pessoais, entendendo a 
diversidade como oportunidade de aprender com a diferença. 
▪ Dialogicidade: ambientes de aprendizagem de diálogo entre os atores do processo, em uma relação dialética entre professor 
e aluno, permitindo aos alunos agir e refletir sobre a ação pedagógica realizada, sendo sujeitos de sua aprendizagem. 
▪ Aprendizado Lúdico: promover ambiente para buscar a transcendência a partir do jogo (do objetivo ao subjetivo, do concreto 
ao simbólico e vice versa). 
▪ Educação Integral: desenvolver o esporte nas dimensões conceitual, procedimental e atitudinal, ensinando mais do que 
esporte, como ética, fairplay, valores humanos, aspectos históricos, políticos, econômicos, sociais e estimulando o espírito crítico e a 
reflexão. 
▪ Protagonismo: Alunos estimulados à competência de gestão de sua prática esportiva; comunidade e professores como co-
responsáveis / co-gestores do processo de ensino e aprendizagem esportiva, favorecendo a construção coletiva da autonomia e da 
emancipação. 
 
Após as atividades realiza-se uma reflexão crítica com os alunos sobre o que foi ministrado, são ouvidas as opiniões, as suas conclusões 
e, é ministrada uma pequena palestra sobre valores éticos, morais, sociais, familiares, etc. 
 
Estas estratégias de aulas são bem aceitas e está educando-os utilizando as atividades esportivas e jogos, como instrumento de inclusão 
social e resgate da Cidadania. 
 
O projeto prevê alcançar e trabalhar o cultivo de valores como: respeito a si próprio e ao próximo, dignidade, solidariedade, persistência, 
confiança, honestidade, sinceridade, amizade, cooperação e autonomia por meio de modalidades esportivas. Este projeto está voltado 
à comunidade de baixa renda, com uma população necessitada de lazer, cultura, conhecimento sobre o próprio corpo. O projeto 
pretende demonstrar que a realidade pode ser modificada utilizando as atividades esportivas, recreativas, lazer, como instrumentos de 
inclusão social. 
 
AVALIAÇÃO 
Os alunos participantes serão avaliados pelos professores, quanto à: 
● Assiduidade e frequência; 
● Comportamento durante as aulas e em suas residências (retorno dos pais); 
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● Compreensão das ações propostas; 
● Resposta positiva às ações propostas; 
Os coordenadores avaliarão cumprimento do programa proposto. 
 
RECURSOS HUMANOS 
Equipe Técnica envolvida: 
 
- 01 Professor habilitado para a função com experiência no desenvolvimento do Judô como conteúdo social comprovada, para ministrar 
as atividades do projeto, desenvolver conteúdos e relatórios dos beneficiados.  
  
7. Resultados esperados  
Como maneira de demonstrar o objetivo alcançado no projeto, é proporcionar aos participantes que o esporte proporciona a 
valorização dos conceitos de ganhar e perder, respeito ao próximo e troca de experiência esportivas e sociais. 
  
  

Metas Qualitativas: 
 
1- Desenvolver o esporte e a educação em crianças e jovens carentes.  
Indicador: Inscrição e participação dos alunos na modalidade do projeto.  
Instrumento de Instrumento de verificação: Relatórios do Gestor e fichas de inscrição.  
 
2- Oportunizar a prática esportiva de forma gratuita com aulas e participação em festival.  
Indicador: Inscrição e participação dos alunos na modalidade do projeto.  
Instrumento de Instrumento de verificação: Relatórios do Gestor e fichas de inscrição.  
 
3- Proporcionar melhores condições de aula.  
Indicador: aquisição de material esportivo.  
Instrumento de verificação: Relatórios do Gestor. 
  

Metas Quantitativas: 
 
1- Oferecer aulas 2 (duas) vezes por semana. 
Indicador: Inscrição e participação das crianças nas atividades do projeto.  
Instrumento de verificação 1: Lista de presença e fichas de inscrição.  
 
2- Atendimento de 100 alunos.  
Indicador: Participação de 100 crianças nas atividades do projeto.  
Instrumento de verificação: Lista de presença e fichas de inscrição. 
 
  
8. Processo de Monitoramento e Avaliação  

Apresentar os indicadores quantitativos e qualitativos a partir dos resultados definidos, bem como os meios de verificação a serem 
utilizados, levando em consideração a análise do território e da política local. 

Resultado(s)  Indicadores Qualitativos  Indicadores Quantitativos  Meios de Verificação  

Manter o atendimento e 

acesso dos alunos 

Desenvolver o esporte 

para crianças e jovens 

Atendimento de 100 alunos Relatório Técnico e lista 

de inscrições 

Oferecer melhores condições 

de aula 

Proporcionar melhores 

condições de aula 

Aquisição de 100 Judogui de boa 

qualidade 

Documento fiscal de 

aquisição de material 

esportivo 
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Contratar profissionais 

especializados na área 

Estimular a qualificação 

profissional 

Contratar 1 profissional 

qualificado 

Comprovantes de 

pagamento e análise de 

currículo 

Facilitar o acesso de crianças 

e jovens na modalidade 

Desenvolver grade horário 

ampla 

Oferecer 04 turmas de aula com 

diferentes níveis técnicos e faixa 

etária  

Registro plano de aula, 

fotográfico e lista de 

inscritos 

  

9. Recursos humanos  

Descrever as funções desempenhadas por todos os profissionais e demais agentes do Projeto, identificando a forma de contratação, 
respeitando a legislação vigente. 

Formação Profissional (cargo)  Função no projeto  Nº de horas/mês  Vínculo (CLT, prestador serviços, 
voluntário)  

Professor Profissional habilitado, 
responsável pela aplicação 
das aulas do projeto. 

40h Prestador de serviço 

 
  

  

  
10. Cronograma de execução do Projeto  
Execução (Meses 01 a 12) 
 
- Organização das turmas em dois turnos (matutino e vespertino), segundo as necessidades dos participantes; 
- Organização das atividades de acordo com as aulas identificadas por faixa etária; 
- Realização das aulas; 
- Celebrar o evento de lançamento do projeto com os alunos e familiares. 
 
Prestação de Contas (Mês 12) 
 
- Elaboração das providencias dos Relatórios de Prestação de Contas (Parcial e/ou Integral).  

11. Plano de Ação Anual  

Atividades/Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Seleção e Contratação dos 

colaboradores 
X X 

          

Planejamento de atividades X X 
          

Aquisição de Materiais de 

Consumo Esportivos 
X            

Divulgação do projeto via 

mídias sociais, em Santo André 

e região 

X X X          

Abertura do processo de 

inscrições 

X            

Composição total das turmas 

de treinamento 
  X X         

Desenvolvimento das 

atividades 

X X X X X X X X X X X X 
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Evento de lançamento do 

projeto 
 X           

Evento de encerramento do 

projeto 
           X 

Avaliações de Planejamento   X   X   X   X 

Avaliação geral dos 

beneficiários 
   X    X    X 

Relatório parcial de avaliação 

do projeto 

 
    X       

Relatório final de avaliação do 

projeto 

 
         X X 

Controle de notas fiscais de 

produtos, serviços e Recursos 

Humanos 

X X X X X X X X X X X X 

Relatório de Atividades – 

Comissão de Análise técnica 

 
 X   X   X   X 

Controle de Frequência e 

Atividades dos Profissionais 

X X X X X X X X X X X X 

Relatório Final de Prestação de 

Contas 

 
          X 

Seleção e Contratação dos 

colaboradores 

X X           
  

           
 

PLANO DE TRABALHO  
1. DADOS DO PROPONENTE 

Órgão/instituição Proponente 

INSTITUTO BRASIL, CULTURAL E ESPORTIVO DO BRASIL 

 

C.N.P.J. 

 08.367.552/0001-44 

Endereço Av. Marechal Deodoro, 1227 - frente 

 RUA  

e-mail 

 

Cidade São Vicente UF: SP CEP 11390-100  DDD) Telefone/Fax E.A. 

Conta corrente  

22.500-2 

Banco (nome e 
nº) Brasil (001) 

Agência  

4871-2 

Praça de pagamento 

São Vicente 

 

Nome do responsável pela OSC 

FRANCISLANE DE MATOS SANTOS 

 

C.P.F. 

051.620.666-48 

 

R.G./Órgão expedidor Cargo 

Presidente 

Função 

  

Matrícula 
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59.552.267-1 

 

Endereço residencial completo 

Av. Senador Azevedo Junior, 427, Praia 
Grande/SP 

CEP 11725-030 (DDD) Tel. (13) 98151.5393 

E-mail institucional - institutobrasilprojetos@gmail.com   

E-mail pessoal - Francislanegeny@gmail.com   
 

2.OUTROS PARTÍCIPES - INTERVENIENTE 

Nome CNPJ E.A 

Endereço CEP 
 

3.DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Título do projeto 

JUDÔ BRASIL 

Período da execução 

Início Término 

 A partir da assinatura do termo  12 meses 

Identificação do objeto 

 
 Realização de aulas sociais de judô 

Justificativa da proposição  

Proposta pedagógica:  

Conforme proposta pedagógica abaixo, o conteúdo a ser aplicado nas aulas segue um padrão didático, 
especialmente formulado para o desenvolvimento motor e educacional, buscando o entendimento da modalidade. 
O embasamento teórico do projeto está fundamentado na literatura especializada e nas diretrizes do seminário A 
função social do esporte, realizado na cidade de São Paulo, onde especialistas do Brasil e do Exterior debateram 
e apresentaram estas diretrizes, como princípios norteadores ao desenvolvimento do esporte para a transformação 
social. 

Princípios do Esporte Educacional:  

- Democratizar e Incluir: em qualquer ambiente de aprendizagem promover a inclusão e participação de todos os 
alunos;  

- Diversidade: respeitar culturas locais, as diferentes modalidades esportivas e as características pessoais, 
entendendo a diversidade como oportunidade de aprender com a diferença;  

- Dialogicidade: ambientes de aprendizagem de diálogo entre os atores do processo, em uma relação dialética 
entre professor e aluno, permitindo aos alunos agir e refletir sobre a ação pedagógica realizada, sendo sujeitos de 
sua aprendizagem;  
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- Aprendizado Lúdico: promover ambiente para buscar a transcendência a partir do jogo (do objetivo ao subjetivo, 
do concreto ao simbólico e vice-versa);

- Educação Integral: desenvolver o esporte nas dimensões conceitual, procedimental e atitudinal, ensinando mais 
do que esporte, como ética, fairplay, valores humanos, aspectos históricos, políticos, econômicos, sociais e 
estimulando o espírito crítico e a reflexão;

- Protagonismo: Alunos estimulados à competência de gestão de sua prática esportiva, comunidade e professores 
como co-responsáveis / co-gestores do processo de ensino e aprendizagem esportiva, favorecendo a construção 
coletiva da autonomia e da emancipação. Os principais instrumentos utilizados no processo de socialização e 
inclusão social deste projeto são as atividades esportivas onde se adaptam as regras tradicionais.

Nos jogos que acontecem nas comunidades, palavrão, por exemplo, é falta técnica; meninos e meninas podem 
dividir o mesmo time e, ao final, sempre há palestras sobre temas como valores éticos, morais, familiares, drogas, 
violência, sexualidade, etc. É uma nova forma de pensar Educação Física no Brasil: Eu jogo com você e não contra 
você. É o esporte como fator de inclusão e não de exclusão. Assim, os jogos cooperativos ganham destaque na 
forma de ministrar as aulas.  

O projeto prevê alcançar e trabalhar o cultivo de valores como: respeito a si próprio e ao próximo, dignidade, 
solidariedade, persistência, confiança, honestidade, sinceridade, amizade, cooperação e autonomia por meio da 
modalidade esportiva, recreativa, de lazer, jogos, brincadeiras.  

Este projeto está voltado à comunidade de baixa renda, com uma população necessitada de lazer, cultura, 
conhecimento sobre o próprio corpo. O projeto pretende demonstrar que a realidade pode ser modificada utilizando 
as atividades esportivas, recreativas, lazer, como instrumentos de inclusão social.  

4 .Cronograma de execução (Meta, Etapa ou Fase) 

Nº 
ordem 

Meta Especificação 
Indicador Físico Valor Duração 

Unidade Quantidade Unidade Total Início Término 

1 
RECURSOS 
HUMANOS 

Profissional habilitado na área de atuará 
como responsável pela aplicação das 
aulas do projeto. Contratação via PJ. 

Unidades 12 R$ 2.500,00 R$ 30.000,00 
1º 

mês 
12ºmês 

2 UNIFORMES 
Judogui utilizado pelos alunos para a 

realização das técnicas da modalidade 
judô 

Unidades 100 R$ 180,00 R$ 18.000,00 
1º 

mês 
12ºmês 

Faixas que compõe o judogui para a 
correta aplicação das técnicas da 

modalidade judô 
Unidades 100 R$ 30,00 R$ 3.000,00 

1º 
mês 

12ºmês 

Patchs para judogui Unidades 100 R$ 25,00 R$ 2.500,00 
1º 

mês 
12ºmês 

Camiseta de algodão para compor o kit do 
aluno 

Unidades 100 R$ 32,00 R$ 3.200,00 
1º 

mês 
12ºmês 

3 
MATERIAL 

ESPORTIVO 

Tatame: Placas de EVA, 100 x 100, 
espessura 30mm, siliconizado e 

impermeável para montagem de tatame 
de 01 área de luta 

Unidades 300 R$ 100,00 R$ 30.000,00 
1º 

mês 12ºmês 

4 DIVULGAÇÃO 
Box Truss, locação de estrutura 3x3m 
para fixação de lona para evento de 

lançamento. 
Unidades 1 R$ 1.025,00 R$ 1.025,00 

1º 
mês 

12ºmês 

Back Drop em impressão colorida para 
evento de lançamento, tamanho de 3x3m. 

Unidades 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 
1º 

mês 
12ºmês 
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Confecção de faixas com o objetivo de 
divulgar o projeto, os parceiros e a Lei de 

incentivo ao Esporte. 5 Unidades 
Unidades 5 R$ 275,00 R$ 1.375,00 

1º 
mês 

12ºmês 

5 SERVIÇO DE 
TERCEIROS 

Serviços de marketing responsável pela 
elaboração da comunicação visual do 
projeto, assim como contato com os 
parceiros e divulgação da SELJ e 

Governo do Estado de SP. PJ 

Unidades 12 R$ 1.250,00 R$ 15.000,00 
1º 

mês 
12ºmês 

Contratação de assessoria contábil para 
realizar a prestação de contas do projeto. 

PJ 
Unidades 12 R$ 1.700,00 R$ 20.400,00 

1º 
mês 

12ºmês 

Serviços Administrativos responsável pelo 
contato com fornecedores de materiais, 

toda formatação de documentos dos 
alunos e comissão, organização da 

prestação de contas juntamente com o 
escritório de contabilidade, contato com os 

locais sede do projeto e visita. 

Unidades 12 R$ 2.000,00 R$ 24.000,00 
1º 

mês 
12ºmês 

 

5. Plano de aplicação. (R$ 1,00)

Natureza da despesa 
Total Concedente Proponente 

Nº ordem Meta Especificação 

1 RECURSOS HUMANOS R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 0,00 

2 UNIFORMES R$ 26.700,00 R$ 26.700,00 R$ 0,00 

3 MATERIAL ESPORTIVO R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 0,00 

4 DIVULGAÇÃO R$ 3.900,00 R$ 3.900,00 R$ 0,00 

5 SERVIÇO DE TERCEIROS R$ 59.400,00 R$ 59.400,00 R$ 0,00 

Total Geral R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 R$ 0,00 

Cronograma de desembolso. (R$ 1,00) 

Concedente: 

Meta  Cat.Econ 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 

1 – 2 – 3 - 4 - 5  335039 R$ 150.000,00 

Meta  Cat.Econ 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês 

Total: R$ 150.000,00 

Contrapartida: 

Meta Cat.Econ 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 

Meta  Cat.Econ 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês 

 
Total: 0,00 

6. Declaração.
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Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Secretaria de 
Esportes, para os efeitos e sob as penas do art. 299 do Código Penal, que inexiste na mora ou débito 
junto a qualquer órgão ou instituição da Administração Pública Federal e Estadual, direta ou indireta 
que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento vigente e 
na forma deste plano de trabalho. 

São Paulo, 14 de fevereiro de 2022 
Local e data 

______________________________ 
Assinatura e carimbo 

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

APROVADO 
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Assinado com senha por: FRANCISLANE MATOS SANTOS - 03/05/2022 às 14:47:11
Documento N°: 039181A1166519 - consulta é autenticada em: 
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/039181A1166519
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