
PROJETO 
AVANÇA NA ESCOLA E 

NA BOLA ANO III



O QUE É A ARGOS?

Fundada em 9 de setembro de 2013, com o
objetivo de propiciar, através de práticas
esportivas, o desenvolvimento educacional,
físico e social de crianças e jovens, além de
vivências culturais, ambientais, cívicas, de
modo a contribuir para o bem-estar e a saúde,
garantindo o desenvolvimento de cidadãos
com consciência social e crítica.

No mesmo ano de sua fundação, a Associação
Argos firmou convênio com a Escola Municipal
Desembargador Souza Lima, situada em
Betim/MG. Ali, desenvolvemos o Projeto “O
Caminho é o Esporte”, que atendia 90 crianças
de 5 a 10 anos. Atualmente, a Associação tem
projetos por todo o Brasil, atendendo crianças,
adolescentes e idosos.



PROJETOS REALIZADOS

AVANÇA NA ESCOLA E NA BOLA - ESTADUAL

Projeto executado no ano de 2018,
onde atendeu 200 crianças e
adolescentes nas modalidades de judô,
voleibol, futsal e ginástica para idosos.

Local: LAR DOS MENINOS – Belo
Horizonte/MG



PROJETOS REALIZADOS

AVANÇA NA ESCOLA E NA BOLA - ESTADUAL



PROJETOS REALIZADOS

MENTES BRILHANTES

Projeto sendo executado no ano de 2019,
atendendo 180 crianças e adolescentes na
modalidade xadrez escolar.

Locais:
- ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA GABRIELA

NEVES

- ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR GABRIEL
MANDACARU

- ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA
AUGUSTA CALDEIRA BRANT



PROJETOS REALIZADOS

XADREZ MENTES DE AÇO

Projeto sendo executado no ano de 2019,
atendendo 480 crianças e adolescentes na
modalidade xadrez escolar.

Locais:
- SENAI;
- LAR SEMENTE DO AMOR
- OBRA SOCIAL ITAKA

Cidade de Serra/ES.



PROJETOS REALIZADOS

Projeto sendo executado no ano de
2019, atendendo 100 crianças e
adolescentes nas modalidades de
Futebol de Campo.

Local: CAMPO DE FUTEBOL DA BELGO
BEKAERT – Feira de Santana/BA

ESPORTE CIDADÃO



PROJETOS REALIZADOS

Projeto sendo executado no ano de
2018/2019, atendendo 200 crianças e
adolescentes nas modalidades de futsal
e voleibol.

Local: Quadra Poliesportiva Escola
Estadual Coronel Coimbra –
Carbonita/MG

ESPORTE CIDADÃO – CARBONITA/MG



PROJETOS REALIZADOS

Projeto sendo executado no ano de
2018/19, atendendo 200 crianças e
adolescentes nas modalidades de
Futebol de Campo.

Local: Clube Tangará – Santos
Dumont/MG

ESPORTE CIDADÃO – SANTOS DUMONT/MG



PROJETOS REALIZADOS

NEEV/SADA/ARGOS VOLEIBOL

Projeto sendo executado no ano de
2017 à 2019, atendendo 60 meninas de
12 a 16 anos na modalidade voleibol.

Local
- GINÁSIO DO RIACHO –

CONTAGEM/MG



AVANÇA NA ESCOLA E NA BOLA

O projeto AVANÇA NA ESCOLA E NA BOLA ANO III
apresenta como objetivo principal a prática
esportiva sistematizada do Futsal, Judô, voleibol e
Xadrez para crianças e adolescentes do sexo
feminino e masculino, como instrumento auxiliar
da formação e do desenvolvimento integral dos
envolvidos, principalmente no que tange ao
desempenho escolar para crianças e adolescentes
e no estímulo a prática de atividade física.

Objetivos
- Incentivar a prática do esporte pelo

público feminino;

- Estimular a prática esportiva como estilo
de vida saudável e qualidade de vida;

- Contribuir para que as alunos tenham
melhoria no desempenho escolar;

- Proporcionar uma opção de lazer as
crianças e adolescentes.



PÚBLICO ALVO

300 crianças e adolescentes do sexo

feminino e masculino, de 08 a 18 anos
regularmente matriculados na escola;

Profissionais do esporte da comunidade
esportiva para darem o suporte necessário
ao desenvolvimento dos alunos de forma
plena.



AÇÕES PROGRAMADAS

PALESTRAS 
EDUCATIVAS

AMISTOSOS

FESTIVAL INTERNO ENTRE 
TODOS ALUNOS



LOCAL DE REALIZAÇÃO

PODE SER 
EXECUTADO EM 
ESTADO E LOCAL 
À ESCOLHA DO 

PATROCINADOR



PLANO DE COMUNICAÇÃO

Além de oferecer todo o suporte e extrema qualidade
na produção dos projetos esportivos, também ofertamos
um plano de comunicação personalizado pra cada
parceiro durante essa jornada. Divulgando sua marca em:

• Artes gráficas
• Posts em redes sociais
• Produção de conteúdo
• Uniformes
• Brindes
• E muito mais

O plano depende do projeto em questão e os valores são
diretamente proporcionais ao tamanho da demanda que
o projeto suporta. É um serviço agregador, mas que é
tratado à parte.

Além de toda a produção interna, também
oferecemos a visibilidade da sua marca,
uma vez que assinaremos os posts próprios
da Argos com a sua logo em conjunto.



PLANO DE COMUNICAÇÃO

REDES SOCIAIS

SUA LOGO AQUI



PLANO DE COMUNICAÇÃO

BANNER

SUA LOGO AQUI



PLANO DE COMUNICAÇÃO

FLYER/FOLDER

SUA LOGO AQUI



PLANO DE COMUNICAÇÃO

UNIFORMES

AVANÇA NA ESCOLA
E NA BOLA

SUA LOGO 
AQUI

SUA LOGO 
AQUI



A importância do projeto em questão está ancorada em
5 pilares:

- Dar continuidade ao projeto "Avança na Escola e na
Bola ano II – Processo 58000.003268/2018-11;

- Aumento da obesidade infantil por falta da prática
de atividade física regular e sistematizada;

- Escassez de ações efetivas para contribuir com a
melhora no rendimento escolar dos alunos e
consequente minimização do abandono precoce à
escola formal;

- Falta de recursos para investimento no esporte
feminino;

- Falta de oportunidade da prática da atividade física
de forma orientada, gratuitamente, para adultos e
idosos.

POR QUE INCENTIVAR ESSE PROJETO?



Além desses cinco pilares, desenvolver tal projeto no
Brasil é um marco para as crianças e adolescentes do
sexo feminino, visando a falta de recursos que se
encontra e desestimula meninas a praticarem o
esporte, visto com bom olhos para homens.

O esporte pelo esporte não atinge a função social no
qual ele é pensado nos projetos em comunidades
desfavorecidas. É preciso intervenção profissional,
como a proposta em questão, onde se tem uma
assistente social e um coordenador dando apoio aos
profissionais de Educação Física e propondo
intervenções de âmbito mais global do que pontual
no esporte.

POR QUE INCENTIVAR ESSE PROJETO?



POR QUE INCENTIVAR ESSE PROJETO?

Oferecer modalidade esportiva como futebol de
campo de forma gratuita para um público que não
tem acesso fácil a prática, é um estimulo à
comunidade no sentido do progresso e da
oportunidade chegando até uma região menos
favorecida pelas políticas públicas.

Além do exposto acima, o projeto gera empregos
diretos e indiretos a região, gera negócios locais
como lanchonetes, contratação de pessoal, entre
outros. A execução do projeto em Varginha é um
braço estendido do poder público em regiões onde
poucas oportunidades de políticas públicas tem
chegado à população.



COMO INCENTIVAR?

Em 29 de dezembro de 2006, foi sancionada a Lei
nº 11.438/06 e regulamentada em 3 de agosto
de 2007 no Decreto nº 6.180/07, a Lei Federal de
Incentivo ao Esporte, que possibilita a
destinação, por parte de pessoas físicas e
pessoas jurídicas, de um percentual do Imposto
de Renda para o desenvolvimento e
aprimoramento das atividades desportivas no
Brasil, através de projetos esportivos e
paradesportivos elaborados por entidades do
setor e aprovados pelo Ministério do Esporte. As
pessoas jurídicas podem destinar até 1% do
Imposto de Renda devido, enquanto que as
pessoas físicas podem fazê-lo até o limite de 6%.

Veja como funciona:

Projeto

Autoriza Captação

Informa Aporte

99% Imposto de Renda

1% Imposto de 

Renda

Recibo

EXECUTOR
MINISTÉRIO 

DA 
CIDADANIA

RECEITA
FEDERAL

INCENTIVADOR



VALOR

R$ 357.199,58
100% dedutível do Imposto de Renda



Contato
Lais Lucena

37 99120.2450
captacao@associacaoargos.org.br


