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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO PROJETO ESPORTIVO

A segunda etapa do projeto Esporte Cidadão- Carbonita 2019 foi recheada de muitas
ações esportivas, bem como ações de meio ambiente, empreendedorismo, e fortalecimento
de vinculo, refletindo positivamente na vida de todos os participantes, uma vez que no
decorrer do projeto foram observadas mudanças significativas de disciplina, respeito,
afetividade e empreendedoras.
Nas aulas, foram adotados o modelo de aulas lúdicas por entender que elas
promovem o despertar de habilidades de socialização e sobretudo habilidades motoras e
cognitivas, ou seja através das atividades lúdicas a criança se apropria do mundo ao seu
redor. Nesse sentido é sabido que as práticas de atividades esportivas é uma ferramenta
riquíssima e necessária para o desenvolvimento físico, motor, intelectual e social de crianças
e adolescentes.
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1. Como Vender, Sendo uma Águia?!
Nos dias 11 e 13 de setembro foi realizada uma ação com foco no empreendedorismo.
Como Vender, Sendo uma Águia?!. Os beneficiados do projeto tiveram a oportunidade de
usarem toda sua criatividade em equipes no ato de vender. Os mesmos puderam criar e
vivenciar maneiras de empreender usando o Marketing / comercial em favor da exposição e
vendas de produtos exóticos para animais de um petshop. Os alunos embalaram em uma
aventura pra lá de animal. Todos demostraram comprometimento com a atividade que foi
bem engraçada, porém não distanciaram da essência proposta pela ação, que visou
maneiras diversas de vender/empreender.
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2. AMISTOSO INTERNO ARGOS X MALI MARTIN DE ITAMARANDIBA

No dia 14 de setembro de 2019, o projeto recebeu nas dependências da quadra
poliesportiva Escola Estadual Coronel Coimbra, as equipes de futsal do centro Social Mali
Martin da cidade de Itamarandiba/MG, o amistoso teve como objetivo a interação/
integração entre alunos do projeto esporte cidadão e alunos do centro social Mali Martin
que veio com todas as energias para o confronto amigável. Os jogos foram regados de muita
emoção e garra entre as duas equipes. Nesse sentido ficaram divididos em categorias: 01
equipe sub 9 masculino, 02 equipes sub 11 masculino, 02 equipes sub 13 masculino, 01
equipe sub 13 feminino e 02 equipes sub 15 masculino, totalizando 8 jogos super disputados.
Os jogos iniciaram as 08hs da manhã, com pausa para almoço e retorno ás 13hs, finalizando
ás 17hs. Durante todo o evento os alunos, professores, pais e responsáveis presentes,
demostraram bastante entusiasmo frente aos confrontos. Em relação aos jogos de uma forma
geral ficou evidenciado a superioridade do adversário em relação aos fundamentos de
defesa, ataques e entrosamentos, devido a um maior período de treinamento já vivenciados
pelos atletas/alunos do centro social Mali Martin. Ao final ficou visível a importância desses
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momentos de interação/ Integração com outras cidades, pois possibilita a formação de novas
amizades dentro e fora das quadras.

3. PASSEIO ECOLOGICO/ PLANTIO DE MUDAS FRUTIFES: LUCIMARA
ANDRADE PALESTRANTE.

Realizamos no dia 20 de setembro um passeio ecológico com objetivo de
plantar mudas nas proximidades do rio Curralinho e no estádio municipal Antônio
Messias.
Em meio a um período de seca e com tantas queimadas, calor excessivo
influenciado por fatores humanos e preocupação com meio ambiente, os alunos do
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projeto Esporte Cidadão- Carbonita, foram convidados pelos secretários (esporte e meio
ambiente) a realizar uma ação voltada para o plantio de árvores nativas e frutíferas.
A técnica operacional de meio ambiente da ArcelorMittal (nossa apoiadora),
Lucimara Andrade, realizou um bate papo interativos com os beneficiados sobre
educação ambiental, que por sua vez demostraram interesse e preocupação com o nosso
meio ambiente. Após as palavras da técnica operacional, o técnico agrícola Kênio
demostrou o procedimento adequado para o plantio das mudas. Deste modo os
beneficiados realizaram o plantio das mudas e puderam levar para casa algumas mudas
que viram a ser plantadas posteriormente.
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4. SEMANA DA INCLUSAO – MÊS SETEMBRO

Aproveitando que no mês de setembro, especificamente no dia 21 comemora-se o dia
Nacional de luta da pessoa com deficiência, buscamos atrelar os conhecimentos obtidos na
graduação e pós-graduação de nossos profissionais, a uma causa tão nobre e importante,
pois acreditamos que seria uma maneira de sensibilizar os alunos que não tem nenhum
comprometimento, seja físico, e/ou auditivo. Nesse sentido procuramos promover a
equidade, uma vez em que atendemos alunos com deficiências físicas e com dificuldades
comportamentais. Nesse sentido é de suma importância criar estratégias que busquem a
conscientização e sobretudo a inclusão do aluno no meio esportivo. Sabemos que o desafio
é gigantesco, no entanto acreditamos na transformação do amanhã através do esporte
participativo e educacional.
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Dentre os alunos, podemos destacar a presença assídua do aluno Rian Moreira que
é deficiente físico, acometido pela artrogripose múltipla congênita. No início foi observado
que os colegas de Rian, tinham um certo receio de tocarem a bola para ele. Visando a
equidade no atendimento e inclusão do aluno, foi sugerido uma aula “diferente” em que
todos os alunos deveriam se movimentar em quadro apoios e que os mesmos deveriam
realizar, passes, dribles, e finalizações dentro do jogo de futsal. Foi nítida a felicidade do
aluno supracitado em vê os colegas naquela organização, em contrapartida os colegas,
tiveram a oportunidade de vivenciar e se colocar no lugar do outro, demostrado assim, sinais
de empatia mútua.
Além da aula de futsal inclusiva, tivemos uma aula de vôlei sentado, em que os alunos
tiveram a experiência desse desporto que só entrou para os jogos Paraolímpicos em 1976.
E para quebrar um pouco o protocolo em relação a divisão de equipes, escolha de lado da
quadra, que geralmente é decidida através de sorteios, par ou impar etc. O professor
solicitou a impressão do alfabeto em libras, o mesmo foi distribuído para todos os alunos
que depois de uma previa, sobre a língua de sinais ( LIBRAS) e sua importância nos dias
atuais, ficou acordado com os alunos que acertasse o comando/sinal (letras do alfabeto em
libras) dado pelo professor teria a oportunidade de escolhas da divisão de equipes, escolha
de quadra ou bola, dentre outras.
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5. EMPREENDEDORISMO: PALESTRANTE VANILSON JULIANO

No dia 08 de outubro foi realizado nas dependências da quadra Poliesportiva da
Escola Estadual Coronel Coimbra, mais uma ação com foco no empreendedorismo, nesse
sentido tivemos a presença do proprietário da NetCar/Conecty, Vanilson Juliano, que
palestrou para os beneficiados do projeto, em sua palestra ele pode usar todo seu case de
sucesso no ramo da informática e internet, contando assim sua trajetória que por sua vez,
segundo ele foi árdua, porém gratificante. O mesmo abordou também a importância dos
estudos na formação dos beneficiados, bem como os sonhos que devem ser perseguidos,
como muita determinação.
Após a palestra, os alunos foram presenteados com brindes oferecidos pelo
empresário, que por sua vez, agradeceu o convite e reforçou o quão está sendo importante
esse projeto dentro do município de Carbonita.
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6. AMISTOSO EXTERNO: ARGOS X URAKAN DE DIAMANTINA
O dia 19 de Outubro foi marcado por mais uma ação do projeto Esporte Cidadão/
Carbonita, agora foi a vez do amistoso externo na cidade de Diamantina/MG, como
combinado com os alunos e através do termo de responsabilidade assinado pelos pais dos
mesmos. O horário de saída foi 08:00hs com previsão para retorno as 18hs, nesse sentido
os alunos e profissionais chegaram em Diamantina as 10:59 e logo em seguida foram para
o almoço que foi ofertado pela equipe adversaria. Nesse sentido, os jogos deram início as
13:44. Os alunos e profissionais sabiam dos desafios que encontrariam pela frente, uma vez
que iriam enfrentar a equipe campeã regional, no entanto os alunos estavam todos
entusiasmados com a viagem e com os jogos, momento de aprendizagem. Logo o objetivo do
mesmo foi promover a integração, participação em jogos de competição fora de casa, além
de oportunizar vivencias praticas do que foram ensinados durante as aulas de futsal. Os
alunos ficaram encantados com a estrutura do ginásio local e com todo o processo. Os jogos
findaram as 18:15, e chegamos em Carbonita ás 20:56.
Os Alunos do projeto Esporte Cidadão - Carbonita apresentou melhoras
significativas, em relação a situações reais de jogo e sobretudo sobre a importância de se
dedicar dentro e fora das quadras. Os laços de amizade e confiança também foi demostrado
durante todas as partidas, isso mostra o quão está sendo positivo as ações dentro do projeto.
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Deste modo podemos reafirmar que os momentos de interação/ Integração com outras
cidades, possibilita a formação de novas amizades e experiências inesquecíveis para os
alunos participantes.

7. BINGO EMPREENDEDOR EQUIPE ARGOS
Visando uma formação integral dos alunos do projeto Esporte Cidadão –
Carbonita, nos dias 23 e 24 de outubro projeto promoveu uma ação, cujo nome foi
BINGO EMPREENDEDOR que teve como objetivo instigar os alunos a pensarem sobre
a profissão do futuro, bem como despertar o interesse diante das diversas possibilidades
de profissões. A ação teve seu processo de forma bem lúdica e interessante, pois
acreditamos que o lúdico dentro das ações, oportunizam uma maior apropriação do
conhecimento, fortalecendo assim a essência do objetivo proposto. Ao final os alunos
ganhadores do bingo puderam expor os desejos em relação as profissões que estavam
na cartela, os mesmos levaram brindes como prêmio. Foi notado a satisfação da maioria
dos alunos em relação a atividade proposta.
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8. FAMÍLIA: FORTALECIMENTO DE VINCULO: EQUIPE ARGOS

Nos dias 30 e 31 de outubro, foi realizado uma dinâmica voltada para o
fortalecimento de vinculo, por acreditarmos na importância dos laços afetivos e sobretudo
da empatia. Nesse sentido o objetivo da ação foi unir e fortalecer os laços afetivos entre os
alunos, promovendo assim a inclusão e socialização dos beneficiados. Deste modo podemos
perceber o quão é importante e necessário o relacionamento interpessoal, uma vez que os
alunos puderam conhecer as peculiaridades, qualidades e sonhos uns dos outros.
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9. 1ª MOSTRA DE AÇÕES

No dia 19 de novembro de 2019, foi realizada a 1ª Mostra de ações do Projeto
Esporte Cidadão -Carbonita. A amostra aconteceu no Centro Cultural professora
Helena Leite durante. O objetivo central do evento foi retratar a trajetória das ações
realizadas dentro do projeto.
A 1ª mostra de ações envolveu pais, alunos e profissionais do projeto, além de
visitantes. O evento teve início as 8hrs com a apresentação do objetivo da ação e
termino as 17hrs..
Durante toda a apresentação foi passado imagens e vídeo ilustrativo, sobre as
ações já realizadas dentro do projeto. Ao final pudemos observar o encantamento de
alguns alunos, ao verem sua imagem exposta no vídeo e nas fotografias também. Nesse
sentido seguiram ansiosos para a 2ª amostra.
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10. TORNEIO EUROPEU DE FUTSAL/VOLEI

No dia 27 de outubro aconteceu nas dependências da quadra da Escola Estadual
Coimbra o torneio Europeu de futsal e voleibol, que teve como objetivo reforçar as
práticas esportivas dentro do projeto Esporte Cidadão - Carbonita, bem como o
fortalecimento de vínculos afetivos entre comunidade e projeto. O domingo esportivo foi
recheado de muita diversão e animação dos participantes que puderam mais uma vez
demostrar tudo que estão aprendendo dentro das aulas.
O evento iniciou –se com alunos em posição de respeito as bandeiras hasteadas e
ao hino Nacional Brasileiro, após a cerimônia de abertura a coordenadora pedagógica,
desejou boas-vindas aos alunos e o público presente, reforçou a importância de participar
das ações propostas. Após a cerimônia de abertura e agradecimentos, iniciaram os jogos
de voleibol e futsal. Foram 5 horas de muita participação e chuvas de pontos/gols. Os
alunos fizeram bonito abrilhantando o evento. O placar final ficou: Países do Oriente
39x29 Países do Ocidente. Os alunos participantes receberam medalhas e troféus.
Tivemos um público bem expressivo do início ao fim, ficando evidente o amor dos
carbonitenses pelo esporte.
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11. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E ABUSO INFANTIL: PALESTRANTES,
SOLDADO JÉSSICA E CONSELHEIRA MARINALVA

A noite do dia 28 de novembro de 2019, foi marcada por muita interação entre
pais, alunos, profissionais e entidade locais (Polícia Militar e Conselho Tutelar). A ação
aconteceu no centro Cultural Professora Helena leite e teve como objetivo principal
dialogar com um tema bem pertinente, Violência Contra Mulher e Abuso Infantil.
Sabemos que nos dias atuais, o feminicídio e o abuso infantil estão em crescente
acontecimentos. Nesse sentido promovemos uma palestra que contou com um teatro que
por sua vez abordou o tema proposto. Ao final da peça teatral tivemos as falas da
conselheira tutelar Marinalva que explanou a triste realidade dos casos de abuso, e a
importância dos pais prestarem atenção nos seus filhos e denunciar o agressor. Logo em
seguida, tivemos a fala da Soldado Jéssica, focando também nos índices de violência
contra mulher e na dificuldade das vítimas seguirem com a denúncia, uma vez que as
mesmas, que são agredidas pedem socorro policial, no entanto na hora de dar
prosseguimento aos tramites legais, as vítimas recuam, ou seja retira a queixa contra o
agressor, esse fato dificulta muito o trabalho da justiça e abre espaço para mais agressões
e até mesmo o feminicídio.
Após as considerações das duas entidades convidadas, a mãe de uma aluna,
relatou a importância do amor próprio, sugerindo que as mulheres devem se amar ao
ponto de não aceitar qualquer violência que seja, pois o agressor que levanta a mão uma
vez, ele pode repetir várias vezes. Sua filha em seguida, expressou seu entendimento em
relação ao abuso, e o que ela faria se algum dia acontecesse algo nesse sentido. Em sua
fala simples, porém empoderada, ela releva que contaria sim para sua mãe, para que a
mesma realizasse a denúncia no conselho tutelar.
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12. AMISTOSO EXTERNO: MALI MARTIN ( ITAMARANDIBA) X ARGOS

No dia 7 de Dezembro de 2019, os alunos do projeto Esporte Cidadão de
Carbonita, juntamente com os profissionais (professor, estagiaria e coordenadora
pedagógica) seguiram para a cidade de Itamarandiba- MG, para mais um amistoso
externo, cujo o objetivo foi oportunizar os beneficiados um dia de muita diversão,
aventuras, integração, interação e sobretudo inclusão social, uma vez que a maioria dos
alunos tiveram sua primeira oportunidade de viajar com o projeto.
Ao chegar nas dependências do centro social Mali Martin, os alunos demostraram
se encantados com a estrutura do espaço. Uma vasta área contendo duas quadras, campo
de futebol, bem como o playground. É interessante ressaltar que a acolhida por parte dos
funcionários da instituição foi satisfatória, demostrando assim o quão fomos bem-vindos.
Em relação aos jogos, foram bem articulados, obedecendo os horários prédeterminados, além da integração, interação e inclusão social. Pudemos perceber um
salto gigante em relação ao respeito para com os alunos com comprometimentos, seja,
intelectual e/ou com deficiência física, uma vez que estamos sempre buscando motivar,
incluir, ou seja, oportunizar condições igualitárias para todos os beneficiados, focando
assim o despertar da empatia.
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13. AMISTOSO INTERNO ARGOS X PROCESC

No dia 14 de Dezembro de 2019, mais um grande amistoso interno aconteceu o
palco para os jogos, foi a quadra da Escola Estadual Mestra Aurora. Os beneficiados do
projeto Esporte Cidadão - Carbonita tiveram mais uma oportunidade de aplicarem seus
conhecimentos adquiridos dentro das aulas em um amistoso regado de muito respeito e
competição com atletas da equipe adversária. O objetivo principal foi a integração, bem
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como a socialização dos alunos. Foram vários jogos, uns mais acirrados, outros mais
tranquilos, porém todos com espirito de equipe e cooperação.
As categorias sub 11 e sub 13 tiveram um amplo placar diante da equipe
adversarias, alunas da categoria sub 14 demostraram equilibro durante toda a partida,
ficando assim com empate. Já os alunos da categoria sub 15 A e sub 15 B mostraram
muita garra e determinação em busca do resultado diante da equipe adversária. É
interessante lembrar, que os alunos tinham idade superior à nossa categoria, esse
acontecimento já havia sido acordado com as partes envolvida, já que objetivo maior do
amistoso foi a integração/interação das equipes.
Ao final do evento todos os alunos participantes foram premiados e puderam
saborear um lanche.
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14. EVENTO: FESTIVAL DE VERÃO ARGOS (VOLEIBOL/FUTSAL)

No dia 31 de janeiro de 2020, foi marcada por muita interação entre os alunos do
projeto Esporte Cidadão - Carbonita. O festival de Verão Argos aconteceu na quadra
poliesportiva da Escola Estadual Coronel Coimbra. A abertura se deu por volta de 08h00,
como muita disciplina e respeito as bandeiras hasteadas, os alunos se posicionaram para
ouvirem e cantarem o Hino Nacional. Além da presença dos pais, tivemos os presentes:
o Secretário de Esportes, André Machado, o representante da patrocinadora
ArcelorMittal, Paulo S. Silva e a assessoria de comunicação da PMC.
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O evento foi intenso do início ao fim, os jogos foram super acirrados, sem deixar
de lado o respeito e a empatia com o adversário. Os alunos demostraram muita raça e
empolgação com as partidas, ficando evidente o quão é importante essas ações dentro do
projeto.
Ao final foi proposto pelos profissionais do projeto o desafio de embaixadinhas,
em que os alunos sugeridos pelos próprios colegas participaram com muito entusiasmo
demostrando suas habilidades em quanto controle de bola. O público foi à loucura
aplaudindo os alunos participantes. O aluno destaque foi Heitor Santana de 11 anos, da
categoria sub 11, turno tarde. O garoto mostrou toda sua habilidade vencendo o desafio
da embaixadinha. Logo após aconteceu a premiação com medalhas para todos os
participantes, os pais presentes foram convidados a participarem da entrega das mesmas,
pois acreditamos que a inclusão dos pais nesse processo de entrega, contribui para a
aproximação e afetividade entre pais, alunos e profissionais.
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15. REUNIÃO DE PAIS

Nos dias 19 e 20 de fevereiro foi realizada a reunião de pais que tinha como
objetivo oficializar a reta final da execução do projeto Esporte Cidadão - Carbonita. Na
ocasião a equipe de profissional abriu a reunião desejando boas-vindas aos pais, alunos
e responsáveis, logo após foi falado do desenvolvimento dos alunos por categoria, além
de um apanhado sobre as ações realizadas durante todo o projeto, expondo assim a
importância da participação de todos nas mesmas para o fortalecimento e sucesso do
projeto, foram apontados alguns reflexos positivos dessas ações, usando como exemplo
alguns alunos que apresentam traços fortes no campo do empreendedorismo.
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RESULTADOS ALCANÇADOS

Um dos pilares do projeto durante sua execução foi a inclusão de todos. Tivemos a
participação de alunos com notória limitação física/intelectual e alguns já com deficiência
prescrita, apesar das limitações presente, buscamos focar nas potencialidades e inclusão.
Com algumas atividades direcionadas os nossos beneficiados conseguiram compreender que
todos nós temos defeitos e qualidades diferentes, e que ambos têm que ser respeitados.
Como exemplo, “o aluno Lucas da categoria sub13, constantemente era rejeitado
pelos colegas, nos quais se indignavam quando saiam no mesmo grupo. Bastava observar
um pouco para perceber a falta de habilidade com a bola nos pés que Lucas tinha. No jogo
em que os atletas poderiam dar apenas dois toques consecutivos na bola, Lucas sobressaía,
marcando diversos gols. Foi então que seus companheiros notaram, que apesar de não ter
uma boa coordenação motora no controle de bola, que ele poderia desempenhar uma função
importante no jogo, a de fazer gols, pois se posiciona muito bem para finalizar”.
(Depoimento do professor Leandro)
Na mesma linha da inclusão, pudemos ver a magnitude do processo de socialização
dos nossos garotos. A princípio vimos que as turmas se separavam em pequenos grupos,
fechados para novos vínculos, algo natural da idade. No decorrer do trabalho proposto foi
observando mudanças significativas, durante as atividades os jogadores passaram a trocar
mais passes entre si, independente de quem estava ao seu lado. Esse ponto se refletiu nas

NOME DO PROJETO ESPORTIVO: ESPORTE CIDADÃO – CARBONITA 2018.02.0003
RUBRICA DO RESPONSÁVEL LEGAL DO EXECUTOR: ...........................

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES
MINAS ESPORTIVA INCENTIVO AO ESPORTE

relações interpessoais dos alunos, que passaram a ter linhas afetivas com todos os colegas
de turma.
No vôlei, obtivemos melhoras bem expressivas, por termos uma turma mista e de
idade variadas, no início foi bem desafiador, levando em consideração o pouca vivencia
desse esporte pelos beneficiados. Foram realizados jogos adaptados para conseguir chegar
ao produto final, ou seja, o jogo propriamente dito. Nesse sentido podemos dizer que os
alunos do vôlei conseguem executar de forma limitada de acordo com a faixa etária, gestos
básicos, como manchete, toque, saques e recepção, maneira limitada, com uma qualidade
correspondente à faixa etária e experiência de vida.
Nas categorias mais novas, no sub 9 do futsal, algo peculiar pudemos notar, alunos
com participação estática, tidos como “os paradões”, em que o jogo fluindo e alguns
totalmente desligados da atividade. Com o passar do desenvolvimento e da experiência
prática, a maioria teve um salto de superação em relação a esse momento, dessa forma
começaram a participar ativamente das práticas propostas. Nesta fase também observamos
o egocentrismo forte nos alunos, um individualismo constante, e para amenizar esta
realidade, foram aplicados jogos em grupos que por sua vez permitia o fortalecimento de
vínculos. Pudemos notar um aumento no acervo motor, a necessidade de efetuar mais passes
faz com que o indivíduo experimente várias formas de tocar a bola. É nítido o salto de
evolução da coordenação motora grossa e fina, quando o participante deixa essa fase
passiva.
Um fato interessante e que nos chamou atenção também foi uma mudança de hábito,
alunos com vocabulário grosseiro, principalmente nas categorias mais velhas, sub13 e
sub15 tiveram uma redução expressiva nesse quesito, e após algumas reuniões e pequenas
advertências, como sair de um jogo por 2 minutos após pronunciar um palavrão.
E para agregar o projeto, modernizamos o tradicional “par ou ímpar”, optamos por
trocar a disputa de sorte por uma de conhecimento. A princípio, o condutor da aula
perguntava aleatoriamente a capital de algum estado do Brasil, depois introduzimos capitais
de outros países, como o conhecido estava tão apurado e prezamos pelo processo de
inclusão, começamos a cobrar sinais alfabéticos de Libras. O processo foi bem aceito por
todos, e atualmente estamos cobrando palavras em Libras. Evidenciando que o
conhecimento pode ser bem mais assimilado se for mais prazeroso.
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Seguem alguns depoimentos sobre o projeto Esporte Cidadão- Carbonita/MG
“Observo que a modalidade do futsal só veio a contribuir com
meu filho, por meio de atividades individuais e ou em
equipe.(...). Pra mim, as palestras feitas, foram de grande
valia, pois nos levou a refletir sobre os conceitos, os dados, as
ações e encaminhamentos necessários”. (Maria Vanderlúcia
Oliveira- mãe de Nilo Ferreira de Oliveira, 11 anos).
“O projeto transformou minha vida, aqui aprendemos sobre
táticas, regras, disciplinas e amizades” NICOLAS – 9 ANOS
SUB 9 FUTSAL.
O aluno Carlos Eduardo Bispo de 12 anos, depois das ações realizadas pelo projeto,
montou um salão de cabelereiro em sua casa e pretende ajudar sua mãe com esse novo
empreendimento.
Nossos alunos fizeram bonito nos JOGOS ESCOLARES da Escola Estadual Mestra
Aurora, podemos destacar os alunos: Luís Augusto Aquino, Heitor Alves Moreira, Raphael
H. Pereira, Dante Silva Coimbra, Dyego Lopes Barros e Kauã H. Ferreira da categoria sub
13- campeões na modalidade futsal.
Ao final de execução do projeto Esporte Cidadão – Carbonita foi nítido o
envolvimento dos alunos, pais, profissionais e cidade no projeto. Conseguimos trazer para
a prática esportiva comportamentos de empreendedorismo, respeito, conscientização,
socialização e sobre tudo, mostrar para nossos alunos que a pratica esportiva não é apenas
o esporte em quadra, é um ensinamento de vida em todos os campos de conhecimento.
Através da Lei de Incentivo ao esporte, crianças e adolescentes da cidade de Carbonita –
MG puderam ter acesso ao esporte gratuito e de forma sistematizada, e acreditamos que o
esporte fez com que se tornassem cidadãos melhores para o nosso pais. O objeto que é
“oferta de atividades esportivas para 200 crianças e adolescentes de Carbonita/MG, nas
modalidades futsal e voleibol” foi atingido, sendo atendidas 243 crianças e adolescentes ao
longo de todo o projeto.
Em relação ao objetivo Geral do projeto “Estimular a prática esportiva
sistematizada das modalidades Voleibol e Futsal para crianças e adolescentes, como
oportunidade de lazer e acesso ao esporte estruturado” e Objetivos específicos:
“Disponibilizar materiais e equipamentos importantes para a prática dos esportes;
Estimular a prática esportiva como estilo de vida saudável e qualidade de vida;
Proporcionar uma opção de lazer as crianças e adolescentes” ao longo de todo o projeto
tais objetivos foram seguidos e atingidos. Ao final do projeto tivemos um retorno positivo da
comunidade local atendida, sendo observado sua participação em todas as atividades que
foram convidados a participar, seja amistoso, torneio e reunião.
Belo Horizonte, 27 de Março de 2020.

_______________________________________
Lais Lucena Gome Martins
Diretora Presidente da Associação Argos
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