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   PROPOSTA DE TRABALHO 

 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS DOPROPONENTE 

 
1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE  

CNPJ da Instituição: Ong CON-TATO “Centro de Pesquisas e de Ações Sociais e 

Culturais” 

Nome da Instituição:  03.686.998/0001-18 

Nome do Dirigente:  Cintia Duarte 

Telefone de Contato com DDD: (21) 2571-4476 

E-mail: atendimento@contato.org.br 

 
1.2 RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO 

Nome: Danilo da Silva Batista 

E-mail: danilobatista10@yahoo.com.br 

Número da Proposta (SICONV):  005293/2020 

Telefone de Contato com DDD:  (21) 97201-8729 

 

1.3 DIMENSÃO DO PROJETO 

() Educacional 

(x) Participação  

(  ) Científico 

(  ) Indígena e dos Povos e Comunidades Tradicionais 

 

1.4 LOCALIDADE E POPULAÇÃO  

Índice de Desenvolvimento Humano e Características Demográficas 

Fonte: IBGE Ano de Referência: 2010 

 

Valença – RJ (05 núcleos) 
01: Clube Chacrinha – Rua Maria da Glória 35 – Bairro Chacrinha 
02: Rua Souza Neves s/n – Bairro Av. Borba 
03- Rua Mariano Jose da Silva – Ponte Funda 
04- Oscar Eugenio Terra - S Nº - Biquinha 
05-Rua Barão de Santa Monica s/n – Barão de Juparanã 
06: Rua João Esteves, Nº 39 - Cambota 

Quantidade de Beneficiados: 100 por núcleo = 500 pessoas 

População Estimada (2019) 76.523 pessoas 

População no último CENSO 2010 71.843 pessoas 

Densidade Demográfica 55,06 habitantes por km² 

IDH 0,738 

Matrículas Ensino Fundamental e Médio 
958.869 pessoas matriculadas em 

Instituições de ensino 

Modalidades a serem oferecidas (2 por núcleo) Futebol, Ginástica, Luta, Dança, Futsal 
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 Barra do  Piraí-RJ (04 núcleos) 
01:Rua Dr. Luiz Barbosa, 63/65 -Royal Sport Club 
02: RJ-145 – Maracanã 
03: Rua Pref. Olívio Dutra Vieira, 201-Vargem Alegre – Núcleo Vargem Alegre Sport Club 
04: Rua Barão de Guapi 886 - Espaço Lazer Dorândia 

Quantidade de Beneficiados: 100 por núcleo =400 pessoas 

População Estimada (2019) 100.374 pessoas 

População no último CENSO 2010 94.778 pessoas 

Densidade Demográfica 163,70 hab/km² 

IDH 0,733 

Matrículas Ensino Fundamental e Médio 12.800 matrículas 

Modalidades a serem oferecidas (2 pornúcleo) Futebol, Futsal, Lutas e Ginástica 

 

Carmo-RJ (1 núcleo) 
End: Rua Treze de Outubro, s/nº - Centro – Campo de Futebol 

Quantidade de Beneficiados: 100  

População Estimada (2019) 18.895 pessoas 

População no último CENSO 2010 17.434 pessoas 

Densidade Demográfica 54,15 habitantes por km² 

IDH 0,696 

Matrículas Ensino Fundamental e Médio 
2.728 pessoas matriculadas em Instituições de 

ensino 

Modalidades a serem oferecidas  

 Futebol, ginástica e recreação 

 

Seropédica (1 núcleo) 

End.:Rua 20, Fazenda Caxias – Praça Poliesportiva 

Quantidade de Beneficiados: 100 

População Estimada (2019) 82.318 pessoas 

População no último CENSO 2010 78.186 pessoas 

Densidade Demográfica 275,53 habitantes por km² 

IDH 0,713 

Matrículas Ensino Fundamental e Médio 
 15.900 pessoas matriculadas em 

Instituições de ensino 

Modalidades a serem oferecidas  

 
Vôlei, futsal e Ginástica. 

 

Santo Antônio de Pádua-RJ (1 núcleo) 

End.: Rua Projetada s/n – Quadra Poliesportiva do Bairro Gabry 

Quantidade de Beneficiados: 100 

População Estimada (2019) 42.479 pessoas 

População no último CENSO 2010 40.589 pessoas 
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Densidade Demográfica 67,27 habitantes por km² 

IDH 0,718 

Matrículas Ensino Fundamental e Médio 
6.600 pessoas matriculadas em Instituições 

de ensino 

Modalidades a serem oferecidas  Ginástica e Alongamento. 

 

Paraíba do Sul (1 núcleo) –  
Rua Antônio Cesar de Oliveira 1.001 - Campo do Batalhão 

Quantidade de Beneficiados: 100 

População Estimada (2019) 44.285pessoas 

População no último CENSO 2010 41.084 pessoas 

Densidade Demográfica 70,77 habitantes por km² 

IDH 0,702 

Matrículas Ensino Fundamental e Médio 6.800 pessoas matriculadas 

Modalidades a serem oferecidas Futebol, Ginástica e luta 

 

Japeri (1 núcleo) 
End.: Rua João Russo, Nº 1.139 - Engenheiro Pedreira 

Quantidade de Beneficiados: 100 

População Estimada (2018) 104.768 pessoas 

População no último CENSO 2010 95.492 pessoas 

Densidade Demográfica 1.166,37 habitantes por km² 

IDH 0,659 

Matrículas Ensino Fundamental e Médio 
16.600 pessoas matriculadas em Instituições 

de ensino 

Modalidades a serem oferecidas  Futsal e Ginástica 

 

1.5 CADASTRO DE ENTIDADES PARCEIRAS 

Nome:  

E-mail:  

Telefone de Contato com 

DDD 

(...) (...) 

Endereço:  

Município:  UF:  CEP:  

Nome do 

Dirigente/Representante: 

 

Cargo do 

Dirigente/Representante: 
 

 

1.5.1 Formas de contribuição com o Projeto (pode ser assinalada mais de uma 

alternativa): 

(  ) Assistência Técnica. Especifique: 
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(  ) Recursos Humanos. Especifique: 

(  ) Infraestrutura. Especifique: 

(  ) Outras contribuições. Especifique: 

 

 

1.7 COORDENADOR GERAL DO PROJETO  
(Sob responsabilidade da Entidade, conforme termo de compromisso) 

Nome: Tathyane Höfke 

E-mail: hofke.tathyane@gmail.com 

Telefone de Contato com DDD: (21) 3507-6393 (21) 98887-0744 

 
1.8 CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL 

Sim: (X) Não: (   ) 

HISTÓRICO: 

A CON-TATO - Centro de Pesquisas e de Ações Sociais e Culturais é uma associação civil sem 

fins lucrativos, que atua na área da assistência social, desde março de 2000, quando foi 

fundada. É formada por um grupo de excelência profissional que vem desenvolvendo projetos 

sociais com a adoção de atualizadas propostas teórico-metodológicas. 

Tendo em seu escopo de projetos o Re-Criar-Te, pioneiro junto à Fundação para a Infância e 

Adolescência no atendimento com arte-educação a crianças e adolescentes de suas unidades 

próprias; além de se tornar referência na área de capacitação e de pesquisas. 

Ao longo dos seus 15 anos de existência, a CON-TATO já teve diversas parcerias para a 

implementação de projetos sociais tais como: com o Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro (CMDCA Rio): com o qual já celebrou, por três 

anos, projeto de apoio socioeducativo em meio aberto (conforme Art. 90, II, da Lei 8.069 – 

Estatuto da Criança e do Adolescente), que consiste em complementação do horário escolar 

para o atendimento mensal a 100 crianças das comunidades do Complexo do Andaraí; com o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

1.6. ENTIDADE DE CONTROLE SOCIAL: 

1.7.1. Nome da Entidade da Sociedade Civil: Instituto Crescer com META 

1.7.2. Endereço: Av. Ayrton Senna, 3.000 

1.7.3. Complemento: Bloco 2 sala 224 
1.7.3.1.  CEP: 20.071-000 

 

1.7.4. Município: Rio de Janeiro UF: RJ 

1.7.5. Telefone Fixo (com DDD):(21)  3889-1195 

1.7.6. Telefone Celular (com DDD): 97031-4307 

1.7.7. E-mail: institutocrescercometa@gmail.com 

1.7.8. Dirigente/representante: Leonardo Costa de Almeida 
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Social (SMDS): convênio com duração de 03 anos para atendimento de educação infantil a 

crianças das comunidades do Morro dos Macacos em Vila Isabel; com a Comunidade Solidária: 

com oficinas de restauração artística de mobiliário para jovens em situação de risco social, 

entre outros. Desde janeiro de 2009, a CON-TATO é responsável pelo Núcleo de Atendimento 

a Crianças e Adolescentes (NACA) (em parceria com a Fundação para a Infância e Adolescência 

– FIA, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos – 

SEDSDH) assumindo o compromisso no enfrentamento à violência intrafamiliar, doméstica, 

com ênfase à violência sexual, a crianças e adolescentes na cidade do Rio de Janeiro e 

municípios da Baixada Fluminense, desenvolvendo atividades nos eixos de atendimento, 

proteção, defesa e responsabilização e prevenção. Atualmente, estamos promovendo a 

formação de profissionais do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(SGD) na temática. Atualmente, Somos responsáveis pela Cogestão de cinco equipamentos da 

Subsecretaria da Pessoa com Deficiência (em Vila Isabel, Irajá, Campo Grande, São Conrado e 

Santa Cruz). Além do Cidadania em Parceria, parceria com a UNIRIO, com recurso financeiros 

do Ministério dos Esporte: 45 núcleos, cada um com atendimentos de até 100 usuários, em 

diversas modalidadesesportivas. 

 

2. DADOS GERAIS DA PROPOSTA DE TRABALHO 

  
2.1 OBJETO (Identificação do Projeto) 

Implantação e desenvolvimento do Projeto Valências no Esporte, em municípios do Estado 

do Rio de Janeiro/RJ. 

 

2.2 JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

 

A proposta apresentada é uma importante ação, pautada na garantia dos direitos 

humanos, que se desenvolve nos mais diversos eixos das políticas públicas, previstos 

constitucionalmente como fundamentais para a pessoa humana, dos quais, têm 

relevância, esporte, saúde, educação e assistência social. A política pública elaborada pela 

Constituição Federal com base nas ações de Educação, Esporte e Lazer está alicerçada na 

Inclusão Social e na preocupação de formar uma juventude baseada nos valores morais que o 

esporte e a família representam. O projeto Valências no Esporte é mais uma iniciativa em 

atender, dentro das próprias comunidades, os moradores que, por direito e necessidade 

devem participar de atividades que fomentem a qualidade de vida, através do desporto de 

caráter educacional sistematicamente voltado à otimização dos resultados físicos, psíquicos e 

sociais que possam resultar numa estruturação da personalidade dos alunos, favorecendo o 

desempenho escolar, a construção da cidadania e as relações sócio-afetivas com seu meio 

social e familiar. 

Caracterização dos Interesses Recíprocos e Relação entre a proposta e as diretrizes da Ação. 
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      A CON-TATO tem como compromisso fomentar projetos multidisciplinares focados em 

valores emocionais e educacionais capazes de serem mobilizados pelo esporte e o lazer, 

utilizando em sua estratégia de atuação instrumentos e ações que promovam o resgate da 

autoestima, agregando valores e possibilitando maior abrangência social, favorecendo a 

construção de uma sociedade mais igual em que as oportunidades chegam para todos, 

indistintamente. O Projeto Valências no Esporte, enquadrado nos moldes da Secretaria 

Nacional de Esporte, Lazer e Inclusão Social deste Ministério, representa a sinergia de propósitos 

entre as entidades envolvidas, em prol da garantia dos direitos da sociedade, através do 

atendimento à crianças e adolescentes, com a oferta de diferentes atividades esportivas, 

culturais e de lazer com foco no desenvolvimento integral, estimulando o fortalecimento das 

relações interpessoais, a auto-estima e o protagonismo infantil, priorizando população em áreas 

de vulnerabilidade social. 

Indicação do público-alvo e do problema a ser resolvido. 

O projeto está focado no atendimento à população, desenvolvendo atividades que possam 

englobar todas as faixas etárias aptas a realizar a prática esportiva que será oferecida.  

O público-alvo desse projeto são cidadãos em situação de vulnerabilidade e risco social, que 

buscam através do esporte a garantia de direitos, fomentando a melhoria da qualidade de vida, 

saúde, autoestima e demais benefícios físicos, sociais e psicológicos possibilitados através do 

esporte e do lazer.  

Entendemos que o problema a ser resolvido com a implementação dessa proposta, é a garantia 

de direitos das crianças e adolescentes em situação de exclusão e vulnerabilidade, que carecem 

de projetos sociais que estimulem o desenvolvimento integral e a melhora na qualidade de 

vida, através do desporto de caráter educacional. Essas atividades serão realizadas na 

comunidade e para a comunidade, fomentando resultados no campo físico, psíquico e social, 

que possam resultar numa melhora no desempenho escolar, no fortalecimento das relações 

interpessoais, na auto-estima e no protagonismo infantil, contribuindo dessa forma para que 

o esporte seja tratado como política pública e direito de todos os cidadãos. 

 

Impacto Esperado pelo Projeto  

Pretende-se ao final do projeto: 

a) Legitimar o esporte como uma cultura social referenciando as comunidades locais como 

um espaço de inclusão e de acesso à todos; 

b) Promover a garantia de direitos da população que não tem acesso às oportunidades de 

prática esportiva; 

c) Promover a melhora dos indicadores de saúde dos beneficiários; 

d) Estimular a participação da população para a prática esportiva, criando alternativas 
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contra o aliciamento de crianças e jovens ao tráfico. 

 

Descrição da Realidade sob o ponto de vista: 

 

Educacional 

O esporte e o lazer são atividades motivadoras que estimulam as crianças e os 

adolescentes a despertarem suas aptidões para o aprendizado e o desenvolvimento 

humano de forma integral. Dessa maneira, se constituem como ferramentas potentes de 

prevenção às evasões escolares, o que faz com que contribua para a redução dos seus 

índices. O esporte e o lazer também são atividades que fomentam, para todas as faixas 

etárias, o desenvolvimento de noções, aptidões e habilidades, tais como: limites; regras; 

trabalho em equipe; socialização; disciplina; determinação e perseverança. Além disso, 

essas atividades favorecem a criação de uma ambiência rica de momentos de integração, 

alegria, descontração, cooperação, competitividade, respeito e prazer. 

 

Saúde e bem estar 

O projeto justifica-se por sua atuação auxiliar na manutenção da saúde de seus alunos, 

através do conhecimento de seus corpos, descoberta de limites e desenvolvimento de 

potencialidades, da formação de uma consciência preventiva e da adaptação dos usuários 

a uma rotina de hábitos saudáveis. Cumpre ressaltar a relevância da prevenção de diversos 

tipos de doenças, tais como: hipertensão, obesidade, entre outras, de modo a contribuir 

com a redução dos índices de sedentarismo, um dos principais males causadores de 

doenças na atualidade. 

 

Em relação às pessoas com deficiência, as atividades serão desenvolvidas de forma a 

respeitar as limitações, expandir as capacidades e estimular a superação de barreiras para 

ampliar o potencial de cada participante. 

 

Enfrentamento à violência 

O trabalho com a prevenção é a forma mais eficaz de enfrentamento às violências. Neste 

sentido, informar e educar crianças, adolescentes e jovens a respeito de seus direitos e 

autoconhecimento do seu próprio desenvolvimento, com atividades que promovam o seu 

prazer, a sua autoproteção, sua autoestima e a expansão de sua criatividade é uma das 

principais contribuições que as políticas públicas podem oferecer aos usuários, no que 

tange ao enfrentamento a esta temática. 

Neste sentido, a inclusão social se dá de forma espontânea, lúdica e participativa. Por essa 

razão, o esporte e o lazer são recursos estratégicos, para fomentar a promoção social, além 

de proporcionar espaços para a discussão e reflexão de temas transversais e trabalhar 

valores positivos. 

 

Da Equidade Social 

Vivemos em uma sociedade totalmente injusta no que diz respeito à garantia de direitos 

e de oportunidades. Neste sentido, projetos, como o Projeto Valências no Esporte, são 

de fundamental importância no que tange à promoção de oportunidades de lazer, saúde 

e convivência comunitária para pessoas em situação de vulnerabilidade social. De forma a 
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contribuir para a equidade social, dirimindo desigualdades e injustiças. 

 

Desta forma, a conjugação dos interesses entre o Ministério da Cidadania e da CON-TATO 

corrobora para o fortalecimento dos objetivos estratégicos das duas Instituições e 

principalmente, viabiliza o amplo atendimento da população nas mais variadas formas. 

 

2.3 METAS DE ATENDIMENTO DO PROJETO – PÚBLICO-ALVO 

O Projeto visa atender 1.500 beneficiários entre crianças, adolescentes, jovens, adultos, 

idosos (inclusive pessoas com deficiência), a partir de 06 anos de idade, distribuídos em 

15 núcleos (100 pessoas por núcleo), em municípios do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Público Direto: 1.500 

Público Indireto: 6.000 

 

2.4 OBJETIVO GERAL 

Proporcionar a prática de atividades físicas, esportivas, culturais e de lazer, envolvendo 

pessoas a partir dos 06 anos de idade (crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoa 

idosa), inclusive pessoas com deficiência, estimulando a convivência comunitária, o bem 

estar, a saúde, a educação, a qualidade de vida e a promoção social, além de motivar a 

prática esportiva regular, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população em 

geral, promovendo exercício da cidadania, o desenvolvimento social e ampliando o acesso da 

população ao esporte e ao lazer. 

 
2.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar atividades socioesportivas e de lazer, no contraturno escolar, para crianças e 

adolescentes; 

 

- Realizar atividades recreativas e de lazer, de forma sistemática, para distintos grupos 

etários, incluindo pessoas idosas e pessoas com deficiência, abordando temas transversais 

de extrema importância para os beneficiários das ações; 

 

- Promover ações que estimulem a convivência comunitária; 

 

- Estimular a intersetorialidade, especialmente com a integração dos núcleos do Projeto 

com as escolas no raio de até 2 km de distância, com os Centros de Referência da 

Assistência Social (CRAS), com as unidades de saúde de proteção básica da região; 

 

- Promover o acesso ao esporte e ao lazer, democratizando as práticas esportivas e de 

lazer para os segmentos da população em situação de maior vulnerabilidade e risco social; 
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- Realizar 3 eventos sociais por núcleo e 1 evento de integração ao ano durante o decorrer 

da vigência do Projeto; 

- Divulgar as ações do projeto na comunidade e principalmente nas instituições de ensino 

situadas na territorialidade do mesmo. 

 

3. METODOLOGIA  

 

3.1 METODOLOGIA DO PROJETO/EVENTO 
 

Período do Projeto: 12 meses , à partir do início do projeto(2020)  

Serão implantados 15 núcleos do Projeto, onde cada núcleo atenderá à 100 alunos 

divididos nos turnos da manhã, da tarde e/ou da noite, cada núcleo terá atividades em dois 

turnos a serem definidos, conforme grades horárias. 

Tendo em vista que o Esporte é uma importante ferramenta de mobilização, de 

instrumentalização de práticas pedagógicas e de intervenção social, os núcleos do Projeto 

Valências no Esporte se propõem a ser um espaço democratização do esporte e do lazer, e 

de promoção da saúde, do bem estar, da educação e garantia de direitos. 

Pensando desta forma, a ideia da construção metodológica do Projeto está baseada na 

metodologia do Desporto Educacional que busca através das modalidades oferecidas trabalhar 

a vivência de diversas experiências e de valorização de potencialidades. 

 

Manifestações do Desporto – Construindo a metodologia 

 

Desporto Educacional – A metodologia do desporto educacional está baseada na: socialização,  

integração e construção de vínculos. Essas ações fortelecem as relações interpessoais entre 

TODOS os beneficiários com a sua turma, com sua modalidade e em um grau maior, com o 

Projeto. 

 

Muitos conceitos serão trabalhados também através do Debate de Temas Transversais, que se 

destina à construção do trabalho em equipe, limites, sociabilização, determinação, além de 

valores como respeito ao próximo, combate e enfrentamento à violência, valorização do 

potencial humano, independente de suas condições, potencialidades e necessidades. 

 

O Projeto facilitará a participação de todos os setores e tem como prioridade a preocupação 

com a acessibilidade e a inclusão social. O acesso será ilimitado, a participação será generalista 

e multipessoal. Para isto, serão utilizadas estratégias lúdicas buscando a fidelização dos 

beneficiários e integração entre os mesmos, fazendo da terceira idade e das pessoas com 

deficiência o centro dos objetivos. 

Organização dos Núcleos  

Os núcleos do projeto serão implementados em espaços comunitários (públicos ou privados) 

adequadas às modalidades esportivas propostas no plano de trabalho. Os 15 núcleos serão 
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implantados em 7 municípios do Estado do Rio de Janeiro da seguinte forma: 

 

1. Valença - 6 Núcleos 

2. Barra do Piraí – 4 Núcleos 

3. Carmo – 1 Núcleo 

4. Seropédica – 1 Núcleo 

5. Santo Antônio de Pádua – 1 Núcleo 

6. Paraíba do Sul – 1 Núcleo 

7. Japeri – 1 Núcleo 

 

 

 

Tendo em vista a distância territorial, a equipe foi estruturada para atender a logística dos 

núcleos da seguinte forma: 

Município Nº núcleos Coordenação 

Valença 6 Coordenação 1 

Barra do Piraí 4 Coordenação 2 

Seropédica 1 Coordenação 3 
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Japeri 1 Coordenação 3 

Carmo 1 Coordenação 4 

Santo Antônio de Pádua 1 Coordenação 4 

Paraíba do Sul 1 Coordenação 5 

 

Equipe: 

Cada núcleo terá na sua composição: 

 2 Professores de Educação Física; 2 Monitores; 2 Mobilizadores Sociais 

Cada grupamento de Núcleo terá na sua composição: 

Grupamento Municípios Nº Núcleos Equipe 

01 Valença 06 Coordenador de Projeto 1 

Coordenador Esportivo 1 

Supervisor 1 

Bolsista 1 

Pesquisador 1 

02 Barra do Piraí 04 Coordenador de Projeto 2 

Coordenador Esportivo 1 

Supervisor 2 

Bolsista 2 

Pesquisador 1 

03 Seropédica 

Japeri 

 

02 Coordenador de Projeto 3 

Coordenador Esportivo 2 

Supervisor 3 

Bolsista 3 

Pesquisador 2 

04 Carmo 

Santo Antônio de Paduá 

02 Coordenador de Projeto 4 

Coordenador Esportivo 3 

Supervisor 4 
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Bolsista 4 

Pesquisador 3 

05 Paraíba do Sul 

 

01 Coordenador de Projeto 5 

Coordenador Esportivo 3 

Supervisor 5 

Bolsista 5 

Pesquisador 3 

 

Atividade dos Núcleos 

Cada núcleo poderá ofertar atividades para as faixas etárias a partir de 6 anos, podendo criar 

turmas por faixa etária, se for necessário, conforme opções descritas abaixo: 

 6 a 9 anos; 

 10 a 13 anos; 

 14 a 17 anos; 

 18 a 39 anos; 

 40 a 59 anos; 

 A partir de 60 anos de idade. 

 

Nº NÚCLEO ENDEREÇO MUNICÍPIO MODALIDADES 

1 VARGEM ALEGRE 

CLUBE VASC  RUA:  

PREFEITO OLÍVIO DUTRA 

VIEIRA, N° 201 

BARRA DO 

PIRAÍ GINÁSTICA/FUTEBOL 

2 

QUADRA NOVA 

BELÉM 

RUA JOÃO RUSSO, Nº 

1.139 - ENGENHEIRO 

PEDREIRA JAPERI GINÁSTICA/FUTSAL 

3 CHACRINHA 

CLUBE CHACINHA – RUA 

MARIA DA GLÓRIA 35 – 

BAIRRO CHACRINHA VALENÇA GINÁSTICA/FUTEBOL 

4 CAMBOTA 

RUA JOÃO ESTEVES, Nº 

39 VALENÇA 

GINÁSTICA 

/CAPOEIRA 

5 

PARAÍBA DO 

SUL/RJ 

RUA ANTÔNIO CESAR DE 

OLIVEIRA 1.001 - CAMPO 

DO BATALHÃO 

PARAÍBA DO 

SUL FUTEBOL/JIU-JITSU 
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6 

SANTO 

ANTONIO DE 

PÁDUA 

QUADRA POLIESPORTIVA 

DO BAIRRO GABRY. RUA 

PROJETADA, S/N 

SANTO 

ANTÔNIO DE 

PÁDUA 

GINÁSTICA/ALONGA

MENTO 

7 

AV. BORBA-

VALENÇA 

RUA SOUZA NEVES S/N – 

BAIRRO AV. BORBA VALENÇA GINÁSTICA/FUTSAL 

8 SEROPÉDICA 

PRAÇA POLISPORTIVA. 

RUA 20 - FAZENDA 

CAXIAS SEROPÉDICA 

GINÁSTICA/VOLEI/ 

FUTSAL 

9 PONTE FUNDA 

RUA MARIANO JOSE DA 

SILVA. VALENÇA GINÁSTICA/FUTSAL 

10 MARACANÃ RJ 145 - MARACANÃ 

BARRA DO 

PIRAÍ FUTSAL/HANDEBOL 

11 BIQUINHA 

RUA OSCAR EUGENIO 

TERRA - BIQUINHA S/N  VALENÇA GINÁSTICA/FUTSAL 

12 CARMO 

RUA TREZE DE OUTUBRO, 

S/N CENTRO – CAMPO 

DE FUTEBOL. CARMO 

GINÁSTICA/ALONGA

MENTO 

13 

ROYAL SPORT 

CLUB 

RUA DR. LUIZ BARBOSA, 

63/65 

BARRA DO 

PIRAÍ FUTEBOL/LUTA 

14 

ESPAÇO LAZER 

DORÂNDIA 

RUA BARÃO DE GUAPI 

886 PÍRAI GINÁSTICA/FUTEBOL 

15 

ESTAÇÃO 

FERROVIÁRIA 

RUA BARÃO DE SANTA 

MONICA S/N – CENTRO – 

BARÃO DE JUPARANÃ. VALENÇA 

DANÇA/JUDÔ/ 

MUAY THAI 

 

 

Grade Horária:  
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Observação: Cabe ressaltar que a carga horária de 16h será cumprida dentro da dinâmica das 

atividades, sendo 12 horas aula e 4 horas de planejamento semanal para cada núcleo, que terá 

a atuação de dois profissionais de educação física. 

 

 

 
 
3.2 PROGRAMAÇÃO 

Nome do Projeto Projeto Valências no Esporte 

Descrição/Modalidade: Futebol; Voleibol; Ginástica; Dança; Handebol; Futsal; Capoeira; 

Judô; Jiu-Jitsu 

Data do Evento: 12 meses Turno: Manhã, tarde e 

noite 

Local: Estado do Rio de Janeiro 

 

Espaços Físicos 

Disponíveis: 

(x) Quadra Poliesportiva (x) Praça 

(...) Pátio (...) Piscina 

(...) Ginásio (...) Clube 

() Espaço Privado 
Qual?  

(...) Outro 
Qual?  

3.2.1 Quantidade de participantes neste evento 

Direto: 1.500 Indireto: 6.000 Total: 7.500 

 

3.2.2 Quanto à abrangência (origem dos participantes) 

(...) Local 

( x.) Regional 

(...) Nacional 

Faixa etária Categorias Qtd. 
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(x) Crianças e adolescente (Até 14 anos) Futebol 400 

Futsal 100 

Handbal 100 

Vôlei 100 

(x) Jovens (de 15 a 24 anos) Capoeira 

Judô 

Jiu-jitsu 

200 

(x) Adultos (entre 25 e 59 anos) Ginástica 300 

Dança 200 

(x) Idosos  
Ginástica 100 

(x) Pessoas com deficiência(limitação física, 

mental, intelectual ou sensorial - inseridas na 

distribuição acima) 

Recreação 50 

                                                                                                                       TOTAL:  1.500 

3.2.3 Inscrição dos participantes 

(x) Escolas 

(x) Em centros comunitários 

(x.) Na sede da entidade proponente 

(...) Na sede de entidades parceiras 

(...) Pela internet. Especifique 

(...) Outros. Especifique 

 

 

Objetivos Técnicos: 

 

Faixa Etária: 

Grupo 1) Até 14 anos de idade:  

O Esporte deve promover a aprendizagem de diferentes conhecimentos sobre o movimento, 

contemplando as três dimensões: Procedimental, conceitual e atitudinal. Nesta abordagem são 

trabalhados: desenvolvimento psicomotor, consciência corporal, desenvolvimento das 

atividades cognitivas, formas de expressão, concentração, respeito, disciplina, além de inserir 

uma consciência de  socialização, integração e a cooperação. 

 

Grupo 2) De 15 a 24 anos:  

Além de compreenderem todas as habilidades trabalhadas nas faixas etárias mais jovens, são 

trabalhados valores morais através do esporte. (A importância da perseverança e do esforço, 

aprender a ganhar e a perder (noções de respeito ao próximo), trabalho em equipe, entre 

outros. 

 

Ginástica, Lutas e dança: De 18 anos em diante:  

Fomentar a prática do esporte e do lazer dentro de uma perspectiva que possa agregar a saúde 

e o bem estar à socialização, de forma prazerosa, instituindo hábitos saudáveis, ampliando a 

visão cidadã e potencializando a autoestima. 
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Ginástica e  e Dança: De 25 anos a 59 anos de idade: 

A atenção e o cuidado em promover atividades que fidelizem esta faixa da população, em torno 

de uma proposta de qualidade de vida através de atividades físicas, de lazer e de socialização, 

buscando potencializar níveis de saúde biopsicossocial. 

 

Ginástica e Dança: De 60 anos de idade em diante: 

A atenção e o cuidado em promover atividades que fidelizem esta faixa da população, em torno 

de uma proposta de qualidade de vida através de atividades físicas, de lazer e de socialização, 

buscando potencializar níveis de saúde biopsicossocial. 

Das Pessoas com Deficiência: Realizaremos a promoção da inclusão social, através de atividades 

lúdico-esportivas, mobilizando as famílias e oferecendo uma alternativa de lazer e de 

socialização para pessoas com deficiência. 

 

Ressalte-se que as grades horárias poderão ser ajustadas durante a execução do Projeto e todas 

as alterações serão informadas ao Ministério da Cidadania. A grade horária dos núcleos será 

montada em dois turnos de forma a atender a todo o público alvo.  

Outra ação a prevista no projeto é a realização de eventos em cada núcelo. Todos os núcleos 

deverão realizar 1 evento de culminância e mais 3 eventos sociais, no qual cada núcleo deverá 

optar entre os 3 tipos listados abaixo, que serão organizados pela Coordenação Geral e equipe 

do núcleo, que na etapa de planejamento estratégico, deverão apresentar suas propostas de 

data. Cada núcleo precisa realizar os 4 eventos no decorrer do ano, e serão totalizados 60 

eventos no projeto. 

 

Seguem abaixo os 3 (três) tipos de eventos sociais: 

 

Eventos Sociais: O núcleo poderá realizar o mesmo tipo de evento até três vezes no 

ano. Serão realizados 3 eventos por ano em cada núcleo, entre os seguintes modelos:  

1 

Evento: 

Cidadania, Saúde 

e Esporte. 

Descrição: Proporcionar momento de reflexão sobre a Cidade e 

suas potencialidades para o esporte e o lazer, considerando as 

habilidades que cada um possui para a formação de hábitos de 

bem estar e fortalecimento do processo de melhorias da 

qualidade de saúde com práticas esportivas ou recreativas 

diárias. 

Periodicidade: de 1 a 3 eventos ao ano em cada 

núcleo. Público-alvo: beneficiários 

Material necessário:equipamentos do próprio projeto. 

2 

Evento: 

Todos por um 

Descrição: Evento recreativo para trabalhar jogos tradicionais e 

incentivar a troca de experiências intergeracional. 

Periodicidade: de 1 a 3 eventos ao ano em cada 

núcleo. Público-alvo: beneficiários do projeto 
Material necessário: equipamentos do projeto. 
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3 

Evento: 

Vamos festejar 

Descrição: Uma tarde de sábado com atividades culturais e 

recreativas, onde haverá demonstração das oficinas ofertadas 

pelo núcleo (workshop). 

Periodicidade: de 1 a 3 eventos ao ano em cada núcleo.  

Público-alvo: Beneficiários e a comunidade. 

Material necessário: equipamentos do próprio projeto. 

 

 

Para a realização dos eventos serão disponibilizado os seguintes itens, conforme previsão 

orçamentária: 

 

- Material esportivo do projeto; 

- Kit premiação (troféu e medalhas) 

- Kit Lanche 

- Cama-elástica, tobogã inflável e pula-pula inflável 

- Locação de material audio-visual (microfone, caixa de som, telão, notebook) 

 

 

Detalhamento do evento de culminância: 

Os alunos serão reunidos 1 vez por ano em uma competição para aqueles que praticam 

modalidades esportivas e em uma apresentação para aqueles que praticam ginastica ou 

treinamento funcional. 

 

Para aprimorar a capacidade profissional do pessoal contratado no projeto serão oferecidos 

cursos de capacitação, conforme abaixo: 

 

 

 

CAPACITAÇÃO DA EQUIPE 

 

A capacitação tem por objetivo treinar e aperfeiçoar o corpo técnico, por meio de palestras, 

seminários e/ou cursos desenvolvidos ao longo dos 12 meses de gestão. Dessa forma serão 

realizados 26 horas de capacitação, distribuídas mensalmente, a fim de qualificar, monitorar e 

avaliar o desenvolvimento das ações ao longo do projeto. O desenvolvimento destas ocorrerá 

dentro das horas complementares previstas para os profissionais, não atrapalhando a execução 

e andamento das atividades dos Núcleos.  

O desporto educacional será a metodologia aplicada nas capacitações de modo a qualificar a 

equipe na utilização dessa ferramenta. Todos os professores e monitores do projeto deverão 

participar obrigatoriamente de todas as etapas das capacitações, que serão desenvolvidas pela 

empresa de Assessoria Técnica, atendendo à uma carga horária de 26 horas ao longo dos 12 

meses do projeto, sendo realizado no primeiro mês, a capacitação introdutória que será 

desenvolvida em carga horária de 4 horas. 
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Capacitação Continuada 

 

Caberá a empresa de Assessoria Técnica em conjunto com a coordenação do projeto, a 

elaboração da capacitação continuada, que será ministrada mensalmente e constará no 

calendário de atividades. A viabilização dessa ação poderá ocorrer em parte das 4 horas 

semanais que os professores possuem para a realização de seus planejamentos. 

Será dada relevância para que a capacitação continuada aconteça em estreita articulação com 

os interesses da comunidade, de forma a oportunizar espaço de participação de seus membros, 

na sugestão de temas que digam respeito à realidade vivida por todos. 

Para além das capacitações que serão realizadas pelo projeto, serão estimuladas a participação 

das equipes em atividades externas como cursos, seminários, simpósios e congressos 

oferecidos por outras empresas e instituições, com vínculos estabelecidos por convênio com a 

CON-TATO. 

 

Detalhamento das Capacitações 

 

O projeto Valências no Esporte, nas suas metas, prevê a realização de capacitações com a 

equipe, garantindo a qualidade do trabalho desenvolvido. Os profissionais que serão 

contratados para a execução do projeto deverão atender as exigências de qualificação do 

cargo, contudo existe a necessidade de que os mesmos sejam capacitados tanto para 

aplicação prática da metodologia do Desporto Educacional, proposta no projeto, quanto para 

o uso das ferramentas e instrumentos avaliativos que serão utilizados no processo de 

avaliação do projeto para a coleta de dados quantitativos e qualitativos. 

A metodologia do Desporto Educacional tem como base preparar os alunos para lidar com 

as diferenças e com as dificuldades que influenciam diretamente na sua qualidade de vida, 

permitindo um maior autoconhecimento inclusive promovendo hábitos e comportamentos 

mais construtivos. 

Nessa premissa, a capacitação proposta pela Assessoria Técnica, deverá trabalhar os quatro 

vetores do desporto educacional propostos: 

 

 Promoção de alternativas à marginalidade infanto-juvenil; 

 Promoção de qualidade de vida para pessoas da terceira idade; 

 Promoção de inclusão social das pessoas com deficiência; 

 Realização de eventos na cidade capazes de divulgar a identidade sociocultural; 

 

Além da capacitação voltada para a metodologia do desporto educacional, também haverá 

capacitações para a utilização dos instrumentos avaliativos do projeto, elaborados pelo 

pesquisador supervisor. A metodologia avaliativa do projeto prevê a utilização de ferramentas 

e instrumentos que precisam ser implementados pela equipe profissional, de modo a coletar 
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informações sobre as atividades desenvolvidas, permitindo a aferição dos resultados e 

redirecionamento das ações, caso seja necessário, culminando na produção do relatório final 

do projeto. 

Dessa forma, a Assessoria Técnica a ser contratada deverá atender o plano básico de 

capacitação descrito abaixo: 

 

 

Metodologia 

Os professores serão capacitados para construir uma metodologia com foco no 

desenvolvimento integral, promoção da cidadania e construção de valores, utilizando 

ferramentas e estratégias para serem aplicadas no corpo das atividades, com discussão destas 

temáticas, sem descaracterizar o que define a modalidade trabalhada.  A proposta é que os 

professores possam usar essa metodologia para  fazer intervenções transversais dentro dos 

conteúdos das modalidades esportivas (fundamentos, regras e táticas), conectando o esporte 

com outras áreas da atenção básica.  

 

Conteúdo Programático 

Mês 1 – Capacitação introdutória (4 horas) 

Conteúdo: Elaboração do plano de aula; Introdução sobre a metodologia do Desporto 

Educacional; Instrumentos de avaliação (utilização e preenchimento dos instrumentos) 

Mês 2 – Capacitação Continuada (2 horas) 

Conteúdo: Ampliação do conhecimento; Conhecendo os limites e potencialidades do aluno;  

Regras no Esporte; Modalidades Esportivas; Táticas no esporte. 

Mês 3 – Capacitação Continuada (2 horas) 

Conteúdo: Conhecendo a comunidade local; Diversidade cultural; Identidade sócio-cultural 

das comunidades; 

Mês 4 – Capacitação Continuada (2 horas) 

Conteúdo: Promoção à cidadania; Esporte como Direito de Todos; Relação entre  Cidadania 

e Esporte; 

Mês 5 – Capacitação Continuada (2 horas) 

Conteúdo: Ética social; Respeito ao próximo; Regras de convivência; A ética no desporto; 

Mês 6 – Capacitação Continuada (2 horas) 

Conteúdo: Promoção da Saúde; Esporte e Saúde; Bem-estar no desporto; Esporte na 3ª idade; 
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Mês 7 – Capacitação Continuada (2 horas) 

Conteúdo: Preparação Física; Alcançando melhores resultados; Qualidades físicas no Esporte; 

Mês 8 – Capacitação Continuada (2 horas) 

Conteúdo: Atendimento à PCD; Educação física adaptada; Educação física e suas contribuições 

nos transtornos globais no desenvolvimento; 

 

Mês 9 – Capacitação Continuada (2 horas) 

Conteúdo: Corpo em Movimento; Equilíbrio; Coordenação dos movimentos; Estruturação do 

esquema corporal; Orientação Espacial; 

Mês 10 – Capacitação Continuada (2 horas) 

Conteúdo: Sustentabilidade; Trabalhando com materiais reciclados; Construção de 

brinquedos esportivos e educativos com material alternativo; Oficina de Sucata; 

Mês 11 – Capacitação Continuada (2 horas) 

Conteúdo: Habilidades afetivas; Esporte e Auto-estima; Relacionamento interpessoal;  

Mês 12 – Simpósio (2 horas) 

Conteúdo: Apresentação dos trabalhos realizados pelos professores; Descobrindo novos 

talentos; 

 

Material Didático 

O material didático a ser oferecido para cada participante, deverá contemplar apostila, lápis, 

caneta e bloco de papel, já previstos no custo total da Assessoria Técnica. 

 

Equipe da Assessoria Técnica 

Será contratada uma empresa de Assessoria Técnica para realização dessa prestação de 

serviço, que disponibilizará no mínimo de 2 (dois) profissionais técnicos especializados para 

elaboração e execução das capacitações, com especialização na área do desporto e formação 

em psicologia, educação física e/ou pedagogia. 

 

Público Alvo 

Deverão participar das capacitações, obrigatoriamente, os professores de educação física, 

monitores e coordenação esportiva do projeto. Os demais profissionais poderão participar 

das capacitações para acompanhamento e qualificação dos serviços prestados.  
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Carga Horária 

A carga horária total será de 26hs de capacitações sendo distribuídas, 4 horas de capacitação 

introdutória, a ser realizada no primeiro mês, e 2 horas mensais ao longo dos 11 meses 

restantes, totalizando 26 horas de capacitação para os 12 meses do projeto. 

 

 

 

Local de realização das Capacitações 

 

As capacitações serão realizadas na sede da instituição Con-Tato, com toda a equipe do 

projeto, em horário alternativo ao horário das aulas de modo a não impactar na dinâmica das 

atividades dos núcleos. Apesar dos núcleos serem em locais fora do município do Rio de 

Janeiro, a proposta de realizar as capacitações em conjunto na sede da instituição, permite a 

integração do projeto, e o sentimento de acolhimento e pertencimento institucional. 

 

  

              Fachada da sede da Instituição                         Área externa para capacitações 

 
3.3 REUNIÃO DE PLANEJAMENTO 

Reuniões semanais com o RH, discussões acerca dos problemas da prática pedagógica, entre 

outras ações relacionadas com a realização dos eventos, buscando a melhoria do processo. 

 
3.4 RELAÇÃO DE MATERIAL DE CUSTEIO/CONSUMO 

Segue abaixo a lista de materiais esportivos. 

Cabe esclarecer que para as modalidades de Ginástica estão previstos o uso de 

colchonetes. Os demais equipamentos necessários para o desenvolvimento destas 

atividades serão disponibilizados pelos locais que recepcionarão os núcleos. 

 

 
3.4.1 LISTA DE MATERIAIS DAS ATIVIDADES E EVENTOS: 
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Nº Modalidade 

para qual o 

material 

esportivo 

Material com 

especificação 

Quantidade Memória de 

Cálculo do 

Quantitativo 

 

  01 Aquisição Apito p/ Arbitragem de 

plástico com cordão. Apito 

100% em ABS de Alto 

Impacto; Design Patenteado, 

2 Câmaras e sem partes 

removíveis; Potência Sonora: 

90dB; 

60 

 

Serão adquiridos 4 

unidades de apito (2 para 

cada professor de Ed. Física 

conduzir suas aulas) 

atendendo no total 1.500 

beneficiários. 

  02 Aquisição Bola Campo Gênero: Unissex- 

Indicado para: Jogo- Tipo: 

Campo- Tecnologia: Ultra 

Fusion- Definição da 

Tecnologia: Diminui o atrito 

com o ar, garantindo maior 

precisão e leveza. 

Composição: Poliuretano- 

Peso do Produto: 410-450 g- 

Circunferência: 68-70 cm 

70 Serão adquiridas 10 

unidades de bola de 

futebol para cada um dos 7 

núcleos que atenderá um 

total de 700 beneficiarios 

durante a execução do 

Projeto. 

 03 Aquisição Cone de agilidade 50cm PVC 

Flexível 

150 

unidades. 

Serão adquiridos 150 

unidades de cone para 

1.500 atendimentos em 

todas as modalidades 

oferecidas. 10 cones por 

núcleo. 

 04 Aquisição Cone de agilidade 30cm PVC 

Flexível 

150 

unidades. 

Serão adquiridos 150 

unidades de cone para 

1.500 atendimentos em 

todas as modalidades 

oferecidas. 10 cones por 

núcleo. 

 05 Aquisição Rede de Futebol de Campo 

Fio 2 Nylon Confeccionada no 

Fio 4 e na Malha 14 em corda 

trançada entre nós. Material 

de Polietileno 100% virgem 

de alta densidade com 

tratamento UV. Cor Branca. 

Modelo Véu. Medidas de 5,00 

metros de largura x 2,30 

metros de altura x 1,00 

metros de recuo inferior. 

14 Serão adquiridos 14 pares 

de rede para   atendimento 

na modalidade de futebol. 

2 redes por unidade.  

  06 Aquisição Bomba de ar manual bico 30 Serão adquiridas 30 
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agulha de aço inox 2,5 cm 

diâmetro x 41 cm 

comprimento 

 bombas de ar para o 

atendimento nas atividades 

sendo 2 bombas de ar por 

núcleo. 

  07 Aquisição Bico para encher bomba 

agulha rosqueável de aço 

Feita de aço inoxidável. 

30 

 

Serão adquiridos 30 bicos 

para as atividades sendo 2 

unidades por núcleo. 

 

  08 Aquisição Colete Esportivo de 

Identificação (Jogo com 12 

peças) em Poliéster Nome: 

Colete Colmeia. Gênero: 

Unissex. Indicado para: Jogo, 

Treino. Origem: Nacional. 

Modelo: Furadinho também 

conhecido como Colmeia. 

Gola: Careca. Composição: 

100% Poliéster. 

165 Serão adquiridos 165 jogos 

de 12 coletes para as  

atividades desenvolvidas 

nos núcleos, sendo 11 

jogos de colete por núcleo. 

 09 Aquisição 

 

Saco Bolsa P/ Transportar 

material esportivo. A peça é 

confeccionada em fios de 

nylon resistente e possui 

capacidade para 14 bolas. 

45 

 

Serão adquiridas 45 sacos 

totalizando 3 sacos por 

núcleo. 

 10 Aquisição 

 

Bola de Vôlei Oficial adulto 

Circunferência: 65cm - 67cm 

10 Serão adquiridas  10 bolas 

de volei para atender o 

núcleo que irá oferecer 

essa modalidade. 

 

 11  Aquisição 

 

Bola de Vôlei Oficial infantil 

Tamanho: 60 - 64 cm de 

diâmetro 

10 Serão adquiridas  10 bolas 

de volei para atender o 

núcleo que irá oferecer 

essa modalidade. 

 12 Aquisição 

 

Antena de Vôlei em fibra de 

vidro diâmetro 9,525mm alt. 

1,80M 

4 Serão adquiridas 4 antenas 

para atendimento dos 

beneficiários na 

modalidade de vôlei. 

 13 Aquisição 

 

Rede de Vôlei c/ 4 faixas fio 

2mm malha 10x10cmfio em 

nylon 

4 Serão adquiridas 4 redes 

para o atendimento dos 

beneficiários do núcleo de 

vôlei. 

 14 Aquisição 

 

 

 

Cone de agilidade 

(tartaruga/chapéu chines) 

19cm PVC Flexível 

150 Serão adquiridos 150 cones 

para as atividades dos 

núcleos, sendo 10 para 

cada núcleo do projeto. 
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 15 Aquisição Arco de Plástico - Bambolê 60 

cm de diâmetro em PVC 

150 Serão adquiridos 150 arcos 

para as atividades dos 

núcleos, sendo 10 unidades 

para cada núcleo. 

 16 Aquisição Cronômetro Digital Esportivo 

Resistente à Água 

Portátilmaterial plástico e 

display digital 

60 Serão adquiridos 60 

unidades de cronômetro (2 

para cada professor de Ed. 

Física conduzir suas aulas, 

atendendo no total 1.500 

beneficiários).  

 17 Aquisição Bola Futsal Branca e Preta 

material laminado/PVC, com 

circuferência 61-64cm 

100 Serão adquiridas 20 bolas 

de futsal para cada núcleo 

no total de 5 núcleos. 

 18 Aquisição Bolas de Futsal 200,Peso do 

Produto: 300 - 380 gr, 

Circunferência: 50 – 55 cm 

(infantil), material PU 

100 Serão adquiridas 20 bolas 

de futsal para cada núcleo, 

no total de 5 núcleos. 

 19 Aquisição 

 

Rede de Futsal Nylon (Par) fio 

2, 100% polietileno (Nylon), 

3x2 mts 

15 Serão adquiridos 15 pares 

de rede de futsal para os 5 

núcleos que irão oferecer 

essa modalidade, sendo 3 

para cada núcleo. 

20 Aquisição Bola de Futebol campo 

infantil. Peso do produto: 300 

– 380 gr. Material PU 

70 Serão adquiridos 70 bolas 

de futebol infantil sendo 

distribuído 10 bolas para 

cada um dos 7 núcleos que 

oferece a modalidade. 

21 Aquisição  Tatame EVA. Dimensão 1x1. 

Espessura de: 10mm 15mm 

20mm 30mm 40mm 

165 Serão adquiridos 165 

placas de tatame EVA para 

serem colocados em volta 

dos colchonetes 

protegendo a queda. Serão 

distribuidos 11 unidades 

por núcleo em todas as 

modalidades. 

 22 Aquisição Colchonete 100 X 60 X 3 em 

espuma DD3 

150 

 

Serão adquiridos 150 

Colchonetes para todas as 

modalidades de atividades 

do projeto. Sendo 10 

colchonetes para cada 

núcleo.  

23 Aquisição Mini balizas de futebol com 

alturas Reguláveis:  - 20cm - 

30cm  

45 Serão adquiridos 45 pares 

de baliza pequena para as 

atividades de esportivas e 
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Medidas Do Produto:  Peso: 

2,491kg  Comprimento: 

15cm  Largura: 49cm  Altura: 

35cm 

eventos. Serão distribuídas 

3 balizas por núcleo. 

24 Aquisição  Bola de handebol. Espessura 

de 54-56 cm e 325-375 g 

8 Serão adquiridas 8 

unidades para o núcleo que 

irá oferecer atividade de 

handebol. 

25 Aquisição  Rede de handebol. Fio 3 de 

popileno seda. De 38 a 44 m 

de comprimento. 

4 Serão adquiridas 4 

unidades para o núcleo que 

irá oferecer atividade de 

handebol. 

26 Aquisição  Kit Luta contendo protetor de 

cabeça, canela, luva e saco de 

pancada. 

200 Serão adquiridos 200 kits 

sendo distribuído 50 kits 

em cada um dos 4 núcleos. 

 27 Aquisição Kit premiação com 10 troféus 

e 100 Medalhas 

personalizadas 7 Cm 

30 Serão distribuídos 2 kits 

para cada núcleo. 1 kit será 

usado no evento de 

culminância e o outro kit 

será usado nas atividades 

internas. 

 28 Aquisição 

 

Banner para a divulgação e 

identificação 

Banner em material de lona 

vilinica. Tamanho: 0,8 X 1,.2 

150 10 banners por núcleo para 

a identificação e divulgação 

do projeto. 

 29 Aquisição Faixa para gradis para a 

divulgação e identificação 

Faixa em material de lona 

vinilica. Tamanho: 2,0m x 

0,80m 

150 Serão distribuídas 10 faixas 

para cada núcleo para 

identificação e divulgação 

do projeto.   

 30 Aquisição 

Divulgação 

Material gráfico formato 

Cartazes para divulgação 

Cartazes em Papel Cartão 

Laminado Liso Branco. 

Tamanho: A5 

150 Serão distribuídas 10 

cartazes para cada núcleo 

para divulgação do projeto.  

. 

 31 Aquisição 

Divulgação 

Folder Aberto Material 

gráfico formato Folder para 

divulgação - 02 Dobras - 

Papel Couchê 150gr. 

Tamanho: 15x40cm 

15.000 1.000 por núcleo. Eles serão 

distribuídos nas escolas 

públicas, unidades de 

saúde, do sistema de 

garantia de direitos, 

organizações da sociedade 

civil locais, serviços e 

unidades públicas nos 

territórios dos núcleos. 
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UNIFORMES 

LISTA DE UNIFORME 
 

Nº Vestimenta Especificações Qtd Memória de 
Cálculo do 
Quantitativo  

01 Camisa do 

uniforme 

(criança e 

adolescentes) 

Malha Branca com Logo 

do Projeto Estampada 

Tamanho G Infantil 

 

3.000 2 blusas para cada um dos 

1.500 beneficiários. 

02 Calção/Bermuda 

do uniforme 

(criança) 

Bermudas azuis de tecido 

tactel Tamanhos M a G 

Infantil 

1.500 Serão distribuídos uma 

bermuda para cada 

participante do projeto. 
03 Kimono azul 

trançado 

Kimono de luta com 

gramatura 650 g/m², gola 

rígida. 

300 Serão distribuídos 75 

Kimonos de luta para cada 

um dos 4 núcleos. 

LISTA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 

Nº Material Especificações Qtd Memória de 
Cálculo do 
Quantitativo  

01 Locação de 

material áudio 

visual para eventos 

Material áudio visual 400 

pessoas (2 caixas de som, 

mesa de som, microfone, 

telão, datashow e 

notebook 

60 Será feita locação para 

cada um dos eventos que 

serão realizados nos 

núcleos, sendo 4 locações 

por núcleo. 15 núcleos x 4 

locações = 60 

locações/diárias 

02 Locação de veículo Locação de carro popular, 

1.0 com combustível e 

TAG 

5 Locação de 5 carros para 

uso das coordenações do 

projeto, ao longo dos 12 

meses do projeto, na 

realização do 

acompanhamento das 

atividades dos núcleos, 

entrega e recolhimento de 

material, entrega e 

recolhimento de fichas, 

documentos e relatórios, 

fiscalização e 

acompanhamento dos 

eventos. Cabe ressaltar que 

os núcleos são 

desenvolvidos em 9 

municípios diferentes, no 

Estado do Rio de Janeiro, 

demandando uma logística 
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de transporte para a 

realização dessas 

atividades. 

 

03 Locação de cama 

elástica 

Aluguel de cama elástica 

grande. Tamanho: 2,44 x 

2,50. 

60 Será locado 1 cama elástica 

para cada evento realizado, 

no total de 60 eventos, 

sendo 4 eventos por 

núcleo. 15 núcleos x 4 

locações = 60 

locações/diárias 

04 Locação de 

Tobogã inflável 

Aluguel de Tobogã 

inflável grande (5m x 9m x 

6,5m) 

60 Será locado 1 Tobogã 

inflável para cada evento 

realizado, no total de 60 

eventos, sendo 4 eventos 

por núcleo. 15 núcleos x 4 

locações = 60 

locações/diárias 

05 Locação de Pula-

pula inflável 

Aluguel de Pula-pula 

inflável grande (5m x 9m x 

6,5m) 

60 Será locado 1 Pula-pula 

inflável para cada evento 

realizado, no total de 60 

eventos, sendo 4 eventos 

por núcleo. 15 núcleos x 4 

locações = 60 

locações/diárias 

 
 

ASSESSORIA TÉCNICA 

Nº Contratação 
Especificação do 

Serviço 

Quantidade Memória de cálculo do 
quantitativo 

 

01 Assessoria 

técnica  

Empresa especializada 

para a realização das 

capacitações com a 

equipe do projeto. 

01 Contratação da assessoria 

técnica para realização de 

capacitações com toda a equipe 

do projeto que atua 

diretamente no 

desenvolvimento das atividades 

de campo. 

A assessoria deverá dispor de 

no mínimo 2 (dois) profissionais 

especializados na área, para 

execução das capacitações e 

deverá oferecer material 

didático (apostila, caderno e 

caneta) para cada participante. 

Será realizada uma capacitação 
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ao mês, ao longo dos 12 meses. 

 

 
 
ALIMENTAÇÃO 
LISTA DE ALIMENTOS 

Nº Material Especificações Qtd Memória de 
Cálculo  

01 Kit lanche  Kit lanche (1sólido, 1fruta, 

1 água e 1 suco) Obs: Os 

gêneros alimentícios do 

Kit Lanche deverão ser 

adquiridos e entregues em 

estrita observância com as 

normas da legislação 

federal, estadual e 

municipal, cumprindo as 

determinações quanto à 

manipulação e higiene. 

6.444 Serão oferecidos 6.444 

lanches sendo 1.500 

beneficiários x 4 eventos + 

444 colaboradores, 

totalizando os 6.444 kits de 

lanche. Os lanches serão 

fornecidos para os 

beneficiários e para a 

equipe de apoio que estará 

trabalhando no evento. 

Os eventos ocorrerão em 

apenas 1 turno do dia. 

 
 
RECURSOS HUMANOS   

Nº Profissional Qtd              Descrição 

01  Coordenador do projeto 5 Responsável pela 

coordenação dos núcleos 

com as divisões de 

atuação nos núcleos, 

conforme descrito no 

plano de trabalho. 

02  Coordenador Esportivo 3 Responsável pela parte 

pedagógica do Projeto 

com as divisões de atuação 

nos núcleos conforme 

descrito no plano de 

trabalho. 

03  Supervisor  5 Responsáveis pelo 

monitoramento local dos 

Projetos. Divididos 

conforme descrição do 

plano de trabalho. 

04  Pesquisador Supervisor 3 Responsáveis pela 

implantação e mensuração 

das fichas de controle e 
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elaboração dos relatórios 

de execução. Cada 

pesquisador será 

responsável por 5 núcleos. 

05  Professor de Educação Física 30 Responsável pela 

realização das atividades 

com os alunos. Serão 2 

professores por núcleo. 

06  Monitor 30 Responsável pelas 

incrições dos alunos e 

suporte nas aulas. Serão 2 

monitores por núcleo. 
07  Mobilizador Social 30 Responsável pela 

articulação do projeto 

junto a comunidade. Serão 

2 mobilizadores por 

núcleo. 
08 Bolsista de graduação  05 Apoio às aulas junto com o 

professor de educação 

física. Cada bolsista irá 

atuar em 3 núcleos. 

3.5 EQUIPE DE TRABALHO  

Nº FUNÇÃO QTE PERFIL 
CARGA 

HORÁRIA 
01 Coordenador do projeto 05 Profissional de nível superior 

com experiência comprovada 

em gestão e/ou administração 

de projetos esportivo e de lazer. 

Subsidiar o gestor em suas 

atribuições. 

40 h 

02 Coordenador Esportivo 03 Professor de nível superior da 

área de educação física ou 

esporte, com experiência 

pedagógica para coordenação, 

supervisão e orientação na 

elaboração de propostas 

pedagógicas. 

40 h 

03 Supervisor Regional 05 Profissional, preferencialmente, 

graduado em Educação Física ou 

Educação, deverá ser um grande 

conhecedor da realidade local, 

ou seja: deve possuir 

conhecimento sobre a 

geografia, sobre a cultura e 

30 h 
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sobre a comunidade onde o 

núcleo estálocalizado. 
04 Professor de Educação 

Física 

 

30 Licenciado/Bacharel em 

Educação Física 

16 h 

05 Monitor 

 

30 Preferencialmente Ensino Médio. 

 

16 h 

06 Mobilizador social 30 Ensino Fundamental/Médio 

 

20 h 

07 Estagiário bolsista 05 Aluno de graduação em educação 

física 

 

20h 

08 Pesquisador Supervisor 03 Especializaçao em pesquisa com  

formação preferencialmente em 

Educação Física, Pedagogia, 

Psicologia ou Assistência Social. 

 

20h 

 

 
3.5.1 ATRIBUIÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÃO 

Coordenador do 

Projeto 

 

Profissional responsável pela elaboração do planejamento estratégico do projeto 

para a implementação, elaboração de relatórios gerenciais, acompanhamento das 

metas do projeto, fiscalização da prestação de contas, realização de reuniões de 

equipe, visita aos núcleos. 

Coordenador 

Esportivo 

Profissional responsável pelo planejamento estratégico dos núcleos, calendário de 

ações, consolidação de grade horária, acompanhamento das atividades dos 

núcleos, acompanhamento dos eventos, visita aos núcleos. 

Supervisor  Supervisionar a ações de intersetorialidade do processo de articulação do núcleo, 

seus agentes (professor e monitores) e seus saberes, ao mesmo tempo em que 

ajuda na articulação entre as   atividades   desenvolvidas nos espaços e 

acompanhamento das atividades de campo. 

Professor de 

Educação Física 

Responsável pela organização, condução e desenvolvimento das atividades no 

núcleo. Deve ter conhecimento e capacidade para ministrar, junto com o monitor 

e mobilizador social, as atividades esportivas e de lazer. Deve ser capaz de 

promover a integração dos saberes populares com os saberes acadêmicos com 

vista a tratar o lazer como direito social. 
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Mobilizador 

social 

Estabelecer ligação entre a coordenação do núcleo e a comunidade, auxiliando na 

organização dos eventos esportivos e de lazer; Deve estimular a participação da 

comunidade nas atividades promovidas pelo núcleo. Deverá estar presente nas 16h 

de atendimento e desenvolvimento das atividades e mais 04h semanais para 

organização dos eventos e chamamento da comunidade. 

Monitor Atendimento do núcleo; apoio na articulação entre as atividades desenvolvidas 

nos espaços, e a interação entre os usuários. 

Pesquisador 

Supervisor 

Profissional responsável pelas pesquisas e estudos do projeto junto ao 

coordenador geral, elaboração dos instrumentos de avaliação, monitoramento dos 

indicadores, leitura e interpretação de relatórios e instrumentos do projeto, 

apresentação de relatórios de resultado e pesquisas sobre o projeto nas mais 

diversas perspectivas (educacional, esportiva, de saúde). 

Estagiário 

bolsista  

Acompanhar as atividades esportivas, auxiliar o professor de educação física nas 

aulas, contribuir na organização dos eventos.  

 

 

 

 
3.6 DIVULGAÇÃO 

A CON-TATO utilizará as mídias digitais e locais:internet, redes sociais (instagram e facebook), 

jornais, revistas, periódicos, redes sociais, as Prefeituras e Associações de Moradores das 

comunidades contempladas, para promover as atividades, ações e eventos do Projeto 

Valências no Esporte. A Instituição realizará a divulgação no período de estruturação por meio 

das mídias sociais, internet, faixas, cartazes , folders e banners. Todos os núcleos serão 

identificados adequadamente, conforme manual de marcas disponibilizado pelo Ministério da 

Cidadania. O selo do projeto será aplicado em todos os materiais de divulgação, igualmente 

nos uniformes. O itens Banner, Faixa, Cartazes e Folders do material de divulgação e 

identificação, serão custeados com recursos do Termo de Fomento, os demaos citados acima, 

serão custeados com recursos próprios. 
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3.5.1 Detalhe como ocorrerá a divulgação das ações do Projeto: 

(  ) Carros ou bicicletas de som 

(X) Cartazes 

(X) Faixas 

(X) Banners 

(  ) Jornais 

(  ) Panfletos 

(X) Folder 

(  ) Rádio 

(  ) Televisão 

(X)Internet. Especifique: Mídias sociais: Instagram e Facebook. 

()Outros.Especifique: 

 
3.5.2Em quais locais ocorrerão a divulgação do Projeto: 

( x) Escolas 

(  ) Posto de saúde 

(  ) Comércios 

(x) Associações 

(  ) Igrejas 

(x)Outros.Especifique: Equipamentos das Assistência Social (CRAS, CREAS) e do Sistema de 

Garantia de Direitos (Conselhos Tutelares, Organizações da Sociedade Civil locais, entre outros. 

 

3.7 IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO 

A identificação visual do Projeto nos espaços físicos será realizada apenas com recurso do 

convênio, por meio de banners e faixas previamente acordada com a SNELIS/ME, observando-

se os padrões estabelecidos no Manual de Aplicação da Secretaria Especial do Esporte. 

 

3.8 ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PELO PROPONENTE 

(x) Consultas aos participantes do Evento. 

(x.) Reuniões com os responsáveis pelo Projeto. 

(x) Outras opções. Especifique: Lista de chamada dos beneficiários, reuniões com as equipes 

técnicas,reuniões intersetoriais para avaliação do alcance das ações do Projeto, avaliação 

diagnóstica da satisfação dos usuários do Projeto.  

3.9 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA 

Valor do Concedente R$ 3.749.977,21 

Valor do Convenente - Contrapartida (exceto para 

instituições federais) 
 

Valor Global R$3.749.977,21 

 

3.9.1 VIGÊNCIA DO PROJETO 

Inicial: 2020           Final: 2021  
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3.10 CONTRAPARTIDA 

Não haverá contrapartida financeira. 

 

3.11 RESULTADOS ESPERADOS(Os resultados esperados serão após Projeto. Que 
benefícios trarão para a comunidade?) 

 

- Implantar 15 núcleos socioesportivos de forma a atender aos diferentes usuários, que são 

público alvo do Projeto; 

 

- Promover 60 eventos durante a vigência do projeto, os quais atenderão os beneficiados e a 

comunidade;  

 

- Fomentar a intersetorialidade com as políticas públicas sociais dentro da territorialidade do núcleo;  

 

 - Articular as ações do Projeto com até 80% das unidades escolares públicas do local; 

 

- Despertar o interesse de 80% dos alunos do Projeto nas práticas desportivas no seu processo de 

formação humana. 

 

 

 

 

Resultados 
Esperados 

Indicador Fórmula Fonte 

Realizar 60 eventos 

durante a vigência do 

projeto 

Número de 

eventos 

realizados no 

Projeto 

Nº de eventos 

realizados no Projeto 
Relatório de 

Atividades 

Estimular a 

intersetorialidade com 

as políticas públicas 

sociais dentro da 

territorialidade do 

núcleo; 

Número de 

encontros 

intersetoriais 

com as 

políticas 

públicas do 

território 

Número de órgãos 

engajados ao 

projeto 

Registros 

Administrativos 

Construir parceria 

entre as ações do 

Projeto com até 

80% das unidades 

escolares públicas do 

local; 

Percentual de 

escolas 

públicas 

parceiras 

situadas em 

um raio de 2 

km do núcleo 

do Projeto 

Nº de escolas parceiras 

/ Nº de escolas 

mapeadas 

Registros 

Administrativos 
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Despertar a satisfação 

de 80% dos alunos do 

Projeto nas práticas 

desportivas no seu 

processo de formação 

humana. 

Grau de 

satisfação dos 

participantese

m relação ao 

serviço 

oferecido. 

Nº de satisfeitos  

ou muito satisfeitos  

/ Nº de participantes 

entrevistados. 

Pesquisa amostral 

com no mínimo 10% 

do total de alunos 

inscritos no projeto, 

em cada núcleo. 

 

 

 

 

 

 

 

3.12 Forma de Prestação de Contas do Cumprimento do Objeto 

A prestação de contas será realizada conforme a Marco Regulatório das Organizações da Sociedade 

Civil: Lei 13.019/2014.  

 

 

Rio de Janeiro, 19 de Abril de 2021. 

 

 

 

_______________________________________ 

Cintia Gonçalves Duarte 

Diretora-Presidente 

 

 


