
PROJETO 

AVANÇA NA ESCOLA E 

NA BOLA



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,



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 Futsal e

Voleibol.

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

apresenta como objetivo principal a

prática esportiva sistematizada do

Futsal ou voleibol 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

80 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.

80 crianças e adolescentes

divididas em 5 turmas,

divididas no turno da manhã e

tarde.



AÇÕES PROGRAMADAS

PALESTRAS 
EDUCATIVAS

AMISTOSOS

FESTIVAL INTERNO ENTRE 
TODOS ALUNOS



PALESTRAS EDUCATIVAS

Ao longo do ano realizamos

palestras educativas com nossos

alunos, como consciência sobre

temas importante, trabalho em

equipe e empreendedorismo,

conforme abaixo:

- Reunião de Pais (Aula

Inaugural);

- Palestra “Sonhos e Ações”;

- Dia do Amigo;

- Destaque por comportamento;

- Amistoso;

- Palestra “Violência contra

mulher e abuso infantil;

- Doação de Chuteiras;

- Família: Valores não monetários;

- Consciência Negra;

- Saúde Mental e Pessoas com

Deficiência;

- Amistoso na cidade.



AulaAULA INAUGURAL DO PROJETO





Contato
Lais Lucena

37 99120-2450
esportes@esportes.org.br


