
PROJETO 

XADREZ MENTES DE AÇO



A ASSOCIAÇÃO ARGOS

A Associação Argos foi fundada em 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 na Rodovia MG 050, KM 07, S/N,
Bairro Açude, Betim/MG, CEP 32.650-720, onde desenvolveu o Projeto – O
Caminho é o Esporte - que atendia 90 crianças de 05 a 10 anos, uma vez por
semana. Atualmente o projeto atende duas vezes por semana, 112 crianças com a
mesma faixa etária inicial. Com alcance de aproximadamente 600 pessoas, se
considerados os familiares e comunidade do entorno da escola. O Projeto Avança
na Escola e na Bola, visa transcender o trabalho desenvolvido até agora.



PROEJTOS JÁ REALIZADOS

NÚCLEO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA EM VOLEIBOL-

NEEV/ARGOS – LEI ESTADUAL

Projeto executado no ano
de 2017/2018, atendendo
60 adolescentes na
modalidade voleibol.

Local: GINÁSIO DO RIACHO
– CONTAGEM/MG











PROEJTOS JÁ REALIZADOS

ARGOS ESPORTES – LEI ESTADUAL

Projeto executado no ano
de 2018, atendendo 150
crianças e adolescentes
nas modalidades Xadrez,
Judô, Voleibol e Atividades
Recreativas.

Local: Bairro Shopping
Parck – UBERLÂNDIA/MG



PROEJTOS JÁ REALIZADOS

ARGOS ESPORTES – LEI ESTADUAL



PROEJTOS JÁ REALIZADOS

ARGOS ESPORTES – LEI ESTADUAL



PROJETO XADREZ 
MENTES DE AÇO



• OBJETIVO GERAL:

Fortalecer e fomentar a prática esportiva da modalidade xadrez no âmbito escolar.

• OBJETIVO ESPECÍFICO:
Contribuir na formação do ser humano, criando hábitos saudáveis, pois o xadrez tem papel 
importante no desenvolvimento direto em pelo menos duas das inteligências múltiplas: 
espacial (fundamental na análise do controle territorial) e a lógico matemática (em função 
do cálculo de variantes e deduções de caráter) 



• Proposta Número de Beneficiados:

3 turmas de alunos por escola;
20 alunos por turma;
1h de aula por turma, 5x na semana para alunos;

120 alunos capacitados

1 turma de professores por cidade;
30 professores por turma;
1:30h de aulas por dia, 3x na semana;

30 professores capacitados

TOTAL DE 150 PESSOAS BENEFICIADAS DIRETAMENTE



• METODOLOGIA

Fase 1 – Visita do Coordenador
- Será enviado o coordenador do Projeto para reunião com a Secretaria de
Educação e/ou Esportes, além da escola beneficiada;
- Por meio da Assessoria de Comunicação da Argos, será divulgado o Projeto para
os meios de comunicação local;

Fase 2 – Divulgação in-loco e Inscrições
Será enviado 1 profissional da Argos para divulgar o projeto, com entrega de
folder, afixação de faixa na escola e visita a cada sala de aula.
Primeiro dia – Divulgação Segundo dia – Inscrições

Fase 3 – Capacitação dos Professores
A capacitação dos professores, realizada por um Enxadrista habilitado, ocorrerá 3x
na semana, consecutivos, de 1:30h por dia, de preferência das 18:30h às 20h. A
capacitação será acompanhada pela Assessoria de Comunicação da Associação
Argos.



• METODOLOGIA

Fase 4 - Oficina de Xadrez para alunos
Oficina para os alunos se dará em 2 escolas, com 3 turmas de 20 alunos ,
conforme proposta abaixo:

ESCOLA 1 ESCOLA 2
7:00h às 08:00h – Turma 1 13:00h às 14:00h – Turma 1
8:15h às 09:15h – Turma 2 14:15h às 15:15h – Turma 2
9:30h às 10:30h – Turma 3 15:30h às 16:30h – Turma 3

A oficina será ministrada por um Enxadrista qualificado, com certificação da
Confederação de Xadrez, auxiliado por um Assessor de Comunicação da
Associação Argos.

- Será aplicada pesquisa de satisfação aos professores e alunos e o resultado
apresentado ao patrocinador.



• METODOLOGIA

Fase 5 – Criação do Clube de Xadrez

LEGADO E DISSEMINAÇÃO DA PRÁTICA ESPORTIVA
Na cidade de execução do projeto será criado um Clube de Xadrez, a fim de dar
continuidade a prática da modalidade no município. Esse clube será fundado pelos
professores capacitados.

O clube de Xadrez receberá um Kit que possibilitará o funcionamento do Clube. Cada kit 
será composto de relógio de xadrez, jogo oficial de xadrez,
mural didático de xadrez e cartilhas. 



• METODOLOGIA

Fase 6 – Produção de Vídeo e Relatórios Técnicos de Execução
Propõe-se a contratação de Assessoria de Imprensa para dar a publicidade necessária ao
projeto e realizar filmagens durante a realização da capacitação e oficinas de Xadrez. Tais
filmagens serão utilizadas para criação de 1 mini vídeo, a ser encaminhado para o município,
além de um vídeo principal, com imagens, entrevistas com pais, alunos e professores, além
de dados da capacitação.

Além disso, será enviado releese para imprensa local do município e relatórios de execução
para o patrocinador e Ministério do Esporte.



• Material de Xadrez e Uniformes que serão doados as escolas (clube
de xadrez):

✓ Mural Didático de Xadrez;
✓ Relógio de Xadrez;
✓ Jogo de Xadrez;
✓ Cartilha de Xadrez;
✓ Camisas para alunos e professores;



PLANO DE DIVULGAÇÃO

A Associação Argos se compromete a seguir o manual de marcas do Governo
Federal e divulgará a logomarca da Lei de Incentivo ao Esporte no site da entidade,
em 2 banners a serem produzidos e afixados nos locais das aulas (um em cada
núcleo) e nos uniformes produzidos com recursos deste projeto.



PLANO DE DIVULGAÇÃO

SUA MARCA AQUI



PLANO DE DIVULGAÇÃO

SUA MARCA AQUI

BANNER
2X2m



PLANO DE DIVULGAÇÃO

SUA MARCA AQUI

FOLDER
10X15cm



PLANO DE DIVULGAÇÃO

SUA MARCA AQUI



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?

PROJETO APROVADO VIA LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE



A LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

IMPOSTO DE RENDA - IR

ARGOS

SUA EMPRESA

Ministério 
Esporte

Receita Federal

Projeto

Autoriza Captação

1% IR

99% IR

Recibo
Informa aporte



VALOR:

R$ 490.656,13
100% dedutível do Imposto de Renda



Contato
Deisy Araújo

31 3224.6175 | 9 9705.7433
projetos@redeincentive.com.br


