
ESPORTE CIDADÃO



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

2013 O CAMINHO É O ESPORTE

Betim/MG



Projetos realizados

2016 AVANÇA NA ESCOLA E NA BOLA

Belo Horizonte/MG



Projetos realizados

2017 ARGOS ESPORTES

Uberlândia/MG



Projetos realizados

2017 NEEV ARGOS

Contagem/MG



Projetos realizados

2018 AVANÇA NA ESCOLA E NA BOLA 

Itaúna/MG



Projetos realizados

2019 MENTES BRILHANTES

Diamantina/MG



O Projeto:

Esporte Cidadão, Feira de Santana/BA 



O Projeto

Objetivo geral: oportunizar o acesso a prática esportiva
do Futebol de Campo e Judô para 230 crianças e
adolescentes.
.

Objetivos específicos:

• Estimular a prática esportiva como estilo de vida
saudável e qualidade de vida;
• Contribuir para que os alunos tenham melhoria
no desempenho escolar;
• Proporcionar uma opção de lazer as crianças e
adolescentes.



Público-alvo:

• 230 beneficiados

• Ambos os sexos

• 08-17 anos

• O projeto acontecem na cidade de
Feira de Santana/BA

• Com qualidades físicas e
comportamentais condizentes com as
suas respectivas idades e apropriadas
para o desenvolvimento do esporte



METODOLOGIA
Ações:

• Aulas

As aulas serão desenvolvidas de acordo com o
quadro de horários anexado ao sistema da LIE
e contará com profissionais devidamente
habilitados para tal, com experiência anterior
comprovada e registro no conselho de classe.

METODOLOGIA
Ações:

• Palestras educativas

A atuação do esporte como ferramenta
auxiliar na inclusão social de jovens suscita
no projeto a necessidade de abordar de
temas relevantes à formação complementar
dos alunos. O projeto em questão propõe a
realização de palestras educativas com os
jovens abordando temas como:
empreendedorismo, dia do amigo, meio
ambiente, drogas, entre outros.

METODOLOGIA
Ações:

• Visitas culturais/esportivas e amistosos

Os alunos beneficiados pelo projeto são de
uma comunidade menos privilegiada.
Participar de visitas culturais, intercâmbios
esportivos e realização de amistosos são
momentos ímpares na vida das crianças.
Muitas dessas crianças não tem a
oportunidade de saírem do bairro onde
nasceram e cresceram. A proposta da
Associação Argos é proporcionar essa
oportunidade de troca de experiências e
essa vivência cultural dos alunos.



METODOLOGIA
Recursos Humanos:

• Coordenador Técnico

• Gerente geral

• Professor de Futebol

• Monitor de Futebol

• Estagiário I

• Estagiário II

• Professor de Judô

TOTAL de 7 PROFISSIONAIS



Plano de divulgação de marca

Visibilidade da sua marca em várias peças de divulgação
do projeto!

VISIBILIDADE DE MARCA

Redes Sociais da Associação Argos:

VISIBILIDADE DE MARCA

Uniformes do projeto:

VISIBILIDADE DE MARCA

Outros materiais gráficos:

FOLDERS
FLYERS
BANNERS
FAIXAS
etc



Como incentivar?

Justificativa:

Ociosidade e obesidade infantil Baixo rendimento escolar Aumento do consumo de drogas

O Esporte Cidadão, na cidade de Feira de Santana/BA, busca visar esses três pilares principais como os maiores desafios a
serem melhorados no público-alvo do projeto.

Através da prática sistematizada das modalidades de Futebol de Campo e Judô, buscamos tirar as crianças e adolescentes da
ociosidade e obesidade, além de, ainda que indiretamente, afetar positivamente no rendimento escolar e, consequentemente,
deixa-los o mais distante possível do ambiente das drogas ilícitas e lícitas.



Como incentivar?

A Lei:

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%.



Como incentivar?

Entenda:



Como incentivar?

Valor captado:

R$ 463.668,75

100% dedutível do IR



Deisy Araújo
Coordenadora Geral

31 3224.6175 | 9 9705.7433
captacao@associacaoargos.org.br


