
PROJETO 

AVANÇA NA ESCOLA 

E NA BOLA



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.

A ASSOCIAÇÃO ARGOS



PROEJTOS JÁ REALIZADOS

AVANÇA NA ESCOLA E NA BOLA – LEI ESTADUAL

Projeto executado no
ano de 2017/2018,
atendendo 208
crianças, adolescentes e
idosos nas modalidades
de Futsal, voleibol, Judô
e Ginástica.

Local: LAR DOS
MENINOS – BH/MG











PROEJTOS JÁ REALIZADOS

AVANÇA NA ESCOLA E NA BOLA – LEI FEDERAL

Projeto executado no ano
de 2018, atendendo 70
crianças e adolescentes
nas modalidades de
Futsal e Atividades
Recreativas.

Local: ESCOLA ESTADUAL
SÃO GERALDO –
Itaúna/MG







O projeto em questão visa a prática esportiva sistematizada das modalidades

Natação, Futsal e Xadrez, além de Ginástica e Atividades Recreativas para crianças

e adolescentes, das regiões do Vale Jequitinhonha e Vale do Mucuri em Minas

Gerais, como instrumento auxiliar da formação e do desenvolvimento integral dos

envolvidos, principalmente no que tange ao desempenho escolar para crianças e

adolescentes.

PROJETO 

AVANÇA NA ESCOLA E NA BOLA



• GERAL:

Dando continuidade ao projeto Avança na Escola e na Bola processo nº
58000.007278/2016-63 executado no ano de 2018, tem como objetivo principal a
prática esportiva sistematizada das modalidades Futsal, Judô, Voleibol e Xadrez
para crianças e adolescentes de Escolas Estaduais, 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.

• ESPECIFICOS:

- 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;

OBJETIVOS



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

JUDÔ

FUTSAL

VOLEIBOL

XADREZ



300 Crianças e adolescentes, de ambos os
sexos, moradores da região do Vale
Jequitinhonha e Vale do Mucuri - MG.

A inscrição dos alunos se dará na secretaria da
escola. A criança ou adolescente interessado
deverá estar regularmente inscrita no ensino
formal.

PÚBLICO ALVO



• DIVULGAÇÃO DO PROJETO

A divulgação do projeto dará nas escolas onde será desenvolvida as atividades, dando
oportunidade por ordem de inscrição. Caso ainda tenha vagas, será divulgado
também nos redores do bairros proximos.

• CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

Para a realização de todas as atividades, serão contratados profissionais de Educação
Física qualificados e experientes

AÇÕES PROGRAMADAS



• AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ESPORTIVO

Para o desenvolvimento das atividades e organização das aulas do projeto em
questão, será necessário a aquisição de alguns equipamentos e materiais
esportivos

• AULAS DIÁRIAS

Afim de atingir o objeto desse projeto, propomos a realização de atividades diárias
nos dois núcleos de atendimento.

• INTERCÂMBIO CULTURAL E PALESTRAS EDUCATIVAS

Além das modalidades esportivas, serão realizados intercâmbios culturais, ações
educativas de palestras e atividades extradesportivas coordenadas por um
Assistente Social.

AÇÕES PROGRAMADAS



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



PORQUE INCENTIVAR ESSE PROJETO?

A importância do projeto em questão está ancorada em 4 pilares:

- 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;

- Aumento do consumo de drogas lícitas e ilícitas em idades cada vez menores, e

a oferta de lazer e esportes é uma opção de escolha dos jovens que contribui

para o afastamento de crianças e adolescentes dessa realidade cada vez mais

cedo.

- Falta de oportunidade da prática da atividade física de forma orientada,

gratuitamente, para adultos e idosos.



PORQUE INCENTIVAR ESSE PROJETO?

Além desses três pilares, desenvolver tal projeto na região do Bairro São

Geraldo é um marco para as crianças e adolescentes. Diversas ações já foram

desenvolvidas para minimizar o problema da violência e das drogas entre

crianças e adolescentes nestas regiões, por se tratar de regiões com histórico

desfavorável. Mas o tradicional "rola a bola“ não enfrenta as questões sociais

sem a devida abordagem. 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 dando apoio aos profissionais de Educação Física e propondo

intervenções de âmbito mais global do que pontual no esporte.



PORQUE INCENTIVAR ESSE PROJETO?

Oferecer o Xadrez e Judô de forma gratuita para uma comunidade que muitas

vezes só conhece a modalidade pelo televisão ou mesmo não tem

conhecimento, é um estimulo no sentido do progresso e da oportunidade

chegando até uma região menos favorecida pelas politicas públicas.

Além do exposto aqui, o projeto gera empregos diretos e indiretos a região, gera

negócios locais como lanchonetes, contratação de pessoal, entre outros. A

execução do projeto em Itaúna é um braço estendido do poder público em

regiões onde poucas oportunidades de politicas públicas tem chegado à

população.



VALOR:

R$ 357.573,38
100% dedutível do Imposto de Renda



CONTATO

Deisy Araújo
31 99471-3253 | 9 9705.7433


