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Nome do Projeto:  ESCOLINHA DE FUTEBOL “DE CAMPO” 

Proponente: Municpio de Riqueza, por meio do 

Departamento de Esportes e Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e 

Adolescentes  

 

 

Endereço: Rua João Mari, 55 Município: Riqueza UF:SC 

Tel: (49) 3675-3290 - 3675-3292 
e-mail: esporte@riqueza.sc.gov.br; e 

social@riqueza.sc.gov.br  

Responsável Técnico:  
Formação:  Andriéli Dalvit 

CREF Nº: 021201-G/SC 

Localização: Riqueza 

Abrangência: Crianças e 

Adolescentes do Município de 

Riqueza 

Duração do Projeto: de até 10 meses (exercício 

2019/2020) 
Valor total do projeto (R$): 40.000,00 

 

 

1. APRESENTAÇÃO  

 

O projeto prevê atender crianças e adolescentes (6 a 10 anos) e (11 a 16 anos), 

prioritariamente aqueles em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, residentes no 

município de Riqueza.  

             A ocupação da criança e do jovem, no turno inverso ao da escola, através da 

prática do esporte, na modalidade de futebol de campo, representando uma ação positiva 

e de apoio às famílias, capaz de contribuir com a questão pedagógico-cultural da própria 

escola, afastando-os da rua, reduzindo a evasão escolar e contribuindo para a sua 

reintegração social. Através do esporte pode-se conseguir uma melhora significativa nas 

mailto:esporte@riqueza.sc.gov.br
mailto:social@riqueza.sc.gov.br
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atitudes do aluno e, por consequência, um melhor aproveitamento escolar, já que ele se 

sente gratificado por receber uma atenção especial e por conviver em um ambiente 

diferente daquele do seu dia a dia, muitas vezes reconhecendo que o esporte pode 

representar uma grande chance em sua vida. Os movimentos naturais de andar, correr, 

saltar, escalar, etc., próprios do ser humano, podem, através da atividade esportiva, no 

caso, o jogo do futebol, ser um fator importante na sua vivência e desenvolvimento.  

             O esporte é um direito de todos assegurado pela própria Constituição Federal, 

mas pode ser, também, e é, um verdadeiro programa social, se constituindo em importante 

ferramenta na educação e socialização das crianças, a partir do momento em que auxilia 

no seu desenvolvimento integral, físico e emocional, e na construção de seus valores 

éticos e morais. Com isso, os princípios fundamentais do esporte são ampliados da esfera 

esportiva à social, satisfazendo as necessidades de diversão, movimento e integração das 

crianças, fazendo com que estabeleçam laços afetivos espontâneos e indissolúveis ao 

longo das suas vidas. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Tendo em vista a necessidade constante de execução de políticas de proteção à 

crianças e adolescentes, visando a garantia do direito à convivência familiar e 

comunitária, o presente projeto pretende utilizar o esporte, na modalidade de futebol, 

como expressão de cultura e rendimento, enfatizando a inclusão social, traduzida como 

um fator de desenvolvimento e transformação humano, no caso, das crianças, gerando 

mais saúde, mais equilíbrio, agregando valores e principalmente um importante 

instrumento para capacitar pessoas a ingressarem construtivamente na sociedade, já que 

irão frequentar um ambiente social e apaixonante devido o contexto da profissão.  

 Existe uma grande necessidade no Município de Riqueza de ações nas áreas de 

esporte, cultura e lazer, principalmente atividades para crianças e adolescentes. Em meio 

às carências de atividades que formam e criam oportunidades para execução de conceitos 

de cidadania e vida em sociedade. As atividades esportivas impulsionam as crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade social para aquisição de disciplina, bons 

relacionamentos grupais, desenvolvimento de habilidades físicas e principalmente 
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distanciamento da ociosidade que é uma das principais responsáveis pelo ingresso no 

mundo das drogas.  A Escolinha de Futebol torna-se relevante na medida em que a 

atividade esportiva é um dos componentes do todo, onde se busca efetivamente utilizar 

ferramentas eficientes e eficazes no que se refere à cooperação da formação de cidadãos. 

O projeto encara a população alvo como seres integrais e visa responder à parte de suas 

necessidades oportunizando melhorias na qualidade de vida, através do acesso a pratica 

esportiva regular e de orientações quanto a direitos e deveres em meio à sociedade. Estas 

atividades geram melhores práticas de vida em sociedade conduzem a uma vida mais 

saudável e contribuem para o desenvolvimento do indivíduo e da comunidade onde está 

inserido.  

A infância e a juventude são entendidas como um período de grande 

importância para o desenvolvimento, são o campo de investigação, onde o processo de 

alterações complexas e interligadas das quais participam todos os aspectos de crescimento 

e maturação dos aparelhos e sistemas do organismo, o qual depende da maturação do 

sistema nervoso, da biologia, do comportamento e do ambiente no qual ele se relaciona. 

Esse período é importante também para o desenvolvimento psicológico, onde se busca 

compreender através de fases as mudanças no comportamento, que estão relacionadas à 

idade durante a vida da pessoa, que engloba um conjunto de comportamentos, cognições 

e sentimentos que o indivíduo pode desenvolver. 

Um dos esportes que favorecem essas relações é o Futebol, com o qual as 

crianças e jovens aprendem a dominar habilidades motoras fundamentais com bola, a 

desenvolver a capacidade de percepção, a tomada de decisões adequadas e a percepção 

da importância da dinâmica coletiva o que são fundamentais para o aperfeiçoamento de 

um repertório motor adequado e ao sucesso desta prática esportiva, fatores estes que 

podem contribuir para um bom desenvolvimento, como pode ser visualizado no trecho a 

seguir de Rodrigo Vieira Azevedo Souza:  

Pessoas que trabalham com futebol, pais, e até alguns profissionais esquecem 

que o principal na atividade desenvolvida pela criança (seja ela o futebol, 

dança, ou qualquer outra atividade física e cognitiva), é a formação do seu 

intelecto, da sua motricidade e da sua sociabilidade; buscando desenvolver em 

primeiro lugar, não um atleta, visto e tratado como algo lucrativo, mas sim um 

ser humano ético, saudável e inserido na sociedade. (SOUZA, 2004, p. 7).  

Assim, objetivamos compreender a importância da utilização do Futebol no processo 

de desenvolvimento social das crianças e jovens e como o mesmo pode influenciar em 

suas vidas futuras. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Geral  

 

Contribuir por meio do esporte para a educação e para a integração social, 

formando cidadãos detentores de princípios e valores capazes de servir como referencial 

em meio à sociedade. 

 

3.2 Específicos  

 

• Verificar a inserção do futebol no cotidiano das crianças e suas influências; 

• Incentivar a Prática Esportiva Regular e Sistemática, contribuindo na 

constituição do caráter, formando pessoas responsáveis e comprometidas, 

capazes de honrar suas obrigações; 

• Promover o respeito mútuo entre os participantes do projeto, utilizando o 

esporte como um instrumento para que haja compreensão e apreço aos limites 

do outro, valorizando as potencialidades, mas também, aceitando suas 

limitações; 

• Realizar o intercâmbio social e a solidariedade através do futebol; 

• Promover a aprendizagem em grupos; 

• Proporcionar oportunidade à participação em eventos esportivos e culturais 

como, torneios e campeonatos; 

• Incentivar o futebol como atividade alternativa às drogas e tempos ociosos, 

estimulando à vida saudável e prevenção às doenças; 

• Combater a evasão escolar e a repetência; 

• Cooperar com a melhoria do rendimento escolar por meio da solicitação dos 

boletins, identificando limitações e incentivando ao desenvolvimento através 

do atingimento de indicadores mínimos de aproveitamento  

• Desenvolver a prática regular de Futebol de Campo, gerando mais saúde, 

equilíbrio psicológico, físico e motor; 
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4. METAS 

 

• Oferecer a prática orientada de esportes, nesse caso específico, o futebol, que é 

fundamental para o crescimento, desenvolvimento e a aprendizagem das crianças 

e dos jovens, associada a melhoria da saúde e à qualidade de vida. O esporte 

contribui para a formação dos aspectos afetivos e cognitivos, estimulando os 

relacionamentos sociais; 

• Atingir todas as crianças e adolescentes que demonstrarem interesse na prática do 

futebol, realizando de forma ampla, a divulgação nos colégios do município; 

• Promover oportunidades de participação em campeonatos municipais e regionais; 

 

 

5. PÚBLICO ALVO 

 

Crianças e adolescentes do município de Riqueza, prioritariamente aquelas em 

situação de vulnerabilidade e/ou risco social. 

 

5.1 Inscrições e Vagas 

• As inscrições deverão ser realizadas junto ao Centro de Referência de 

Assistências Social – CRAS, do município de Riqueza; 

• As vagas serão destinadas prioritariamente as crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade e/ou risco social; e 

• Caso as vagas não serão preenchidas pelo público prioritário, serão 

disponibilizas as vagas por ordem de inscrição, até a formação das turmas. 

 

6. Dias e Horários de atendimento:  

 

Oferecer 03 (três) treinos por semana, nas terças-feiras, quintas-feiras e sábados, em 

diferentes categorias - Masculino: 06 a 10 anos, 11 a 13 anos, 14 a 16 anos;  
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Terças feiras e Quintas feiras: Turmas no período MATUTINO E VESPERTINO  

Faixa etária  Quantidade de Turmas  Máximo de alunos  Duração aula 

06 a 10 anos 02 15 01 hora 

11 a 13 anos 02 15 01 hora 

14 a 16 anos  02 15 01 hora 

Sábados: Turmas no período MATUTINO: 

Faixa etária  Quantidade de Turmas  Máximo de alunos  Duração aula 

06 a 10 anos 01 30 01 hora 

11 a 13 anos 01 30 01 hora 

14 a 16 anos  01 30 01 hora 

 

• Realizar palestras, abordando temas relacionados à cidadania;   

•  Solicitar boletins, verificamos as notas, conversar individualmente e em grupo, 

incentivando o aluno a desenvolver-se intelectualmente, deixando claro que para se dar 

bem na vida não basta ser bom de bola;  

 

 

7. METODOLOGIA  

 

 Utilizando um método de iniciação simplificado do jogo de futebol, adaptado às 

capacidades e necessidades de cada indivíduo, tendo formação lúdica, com 

turmas, e adequação das características do jogo a esta faixa etária. 

 Tendo o futebol como estratégia e com foco na ludicidade; 

 Utilizando-se da multi e da interdisciplinidade das áreas: educação, social, saúde, 

psicologia, nutricional; 

 De forma sistemática, com a formação de turmas no período da manhã e tarde, 

onde receberão uma hora/aula cada uma; 
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 Com a obrigatoriedade de frequência de 75% ao mês em relação às sessões 

desenvolvidas. 

 

7.1 MONITORAMENTO DOS RESULTADOS   

  

7.1.1 Quantitativo  

  

 Indicador - Frequência nos treinos 

 Instrumento de Monitoramento - Lista de Presença 

 Indicador – Notas 

 Instrumento de Monitoramento – Boletim 

 Indicador - Número de participantes 

 Instrumento de Monitoramento - Lista de Presença  

 

 

8. PLANO DE APLICAÇÃO 

Recursos oriundos do FIA 

NATUREZA DESCRIÇÃO  QUANTIDADE Valor/mensal 

 

Custeio 

 

Serviço de terceiros – 

como treinador 

profissional de futebol, 

com aptidão para 

ministrar aulas e lidar 

com o público alvo 

deste projeto;  

20h/semanal R$ 4.000,00 

Total/mês R$ 4.000,00 

Total do projeto / até 10 meses R$ 40.000,00 
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