RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO
PROJETO “XADREZ MENTES BRILHANTES’’
Processo N°58000.005234/2018-61
SLIE: 1813960-41

1. CONSECUÇÃO DO OBJETO
1.1 O PROJETO
O Projeto Xadrez Mentes Brilhantes é um projeto de caráter educacional
que busca ministrar aulas de xadrez para 180 beneficiários divididos em 3
escolas públicas na cidade de Diamantina/MG. O tempo total de duração do
projeto será de 10 meses, 3 meses para cada escola, e com o público-alvo de
crianças e adolescentes com idade entre 7 a 16 anos.
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
lógica matemática (em função do cálculo de variantes e deduções de caráter).
1.2 RECURSOS HUMANOS
Em relação aos Recursos Humanos, o projeto realizou a contratação de
01 Coordenador Geral, 01 Professor de Xadrez e 01 Supervisor Geral como
descrito no plano de trabalho, e todos os profissionais estão desempenhando
com maestria as funções estabelecidas e consequentemente o sucesso do
projeto.
1.3 - FASES DE EXECUÇÃO DO PROJETO
1.3.1 – Visita da Coordenadora Geral
No início de execução do projeto foi realizado uma reunião geral entre
Coordenadora Geral, Supervisora Geral e Diretores das Escolas (Marcelo, Nilce

e Ana Paula) que seriam atendidas pelo projeto. Na reunião foi apresentado o
projeto, sendo passado ponto a ponto das atividades que seriam desenvolvidas
ao longo do ano, objetivo do projeto, metodologia da Associação Argos, metas a
serem cumpridas e também foram esclarecidas dúvidas em relação a dinâmica
das aulas. Após a reunião foi realizada uma visita a cada escola que seria
atendida pelo projeto e os diretores mostraram os locais onde iriam/poderiam
ocorrer as aulas.

(Foto Instagram Associação Argos: https://www.instagram.com/p/BuEXVXngdku/)

1.3.2 – Divulgação in-loco e Inscrições
- Núcleo 1: Escola Professora Gabriela Neves
A primeira escola a receber o projeto Xadrez Mentes Brilhantes foi a
Escola Estadual Professora Gabriela Neves, foi constatado que na região onde
mesma se localiza possui um alto índice de vulnerabilidade social (Fundação

João Pinheiro, 2018)1, com famílias em situação socioeconômica de baixa renda.
Foi realizado uma visita aos alunos da escola nas salas de aulas para divulgação
do projeto, utilizando-se dos Folders fabricados para informar os alunos da
escola, orientar em caso de dúvidas e reforçar as informações das inscrições
sobre como deveriam ser realizadas.

Relatou-se no momento das inscrições que alguns alunos não
conseguiram ter a cópia dos documentos comprobatórios para realizar a
inscrição em tempo hábil ao prazo estabelecido, acarretando em um número de
inscrições inferior a 60 alunos como descrito no Plano de trabalho, portanto,
ocorreu uma ampliação do prazo de divulgação do projeto inicialmente
planejada.
Com o início do projeto e a continuação da divulgação, ocorreu uma
adesão de novos beneficiários interessados pelo esporte, através do feedback
positivo tanto dos professores quanto dos beneficiários que já participavam,
atingindo mais alunos do que o previsto no plano de trabalho do projeto para a
primeira escola e evidenciando uma crescente repercussão positiva do projeto.
1

Perfil dos jovens em áreas de vulnerabilidade social: educação e trabalho / Fundação João Pinheiro, Diretoria de
Estatística e Informações. – Belo Horizonte: FJP, 2018.

Segue Anexo I – Declaração da Escola comprovando a divulgação do projeto
na Escola.
- Núcleo 2: Escola Professora Maria Augusta Caldeira Brant
A segunda escola a receber o projeto Xadrez Mentes Brilhantes foi a
Escola Professora Maria Augusta Caldeira Brant, e foi uma recepção calorosa
pelos alunos, diretoria e professores. A divulgação foi feita como um evento no
pátio da escola para todos os alunos, informando como o projeto iria ser
executado e o convite para a prática do Xadrez.
Segue Anexo I – Declaração da Escola comprovando a divulgação do projeto
na Escola.

- Núcleo 3: Escola Professor Gabriel Mandacaru
A terceira e última escola a receber o projeto Xadrez Mentes Brilhantes,
foi a Escola Professor Gabriel Mandacaru, foi realizado uma visita a escola
informando sobre a oportunidade de participação dos alunos no projeto, foi

entregue os Folders com as informações pertinentes ao projeto e realizando o
convite para a prática do xadrez.
Segue Anexo I – Declaração da Escola comprovando a divulgação do projeto
na Escola.

1.3.3 – Capacitação dos Professores
Como programado no Plano de Trabalho, em cada escola escolhida do
projeto em Diamantina foi feita uma capacitação para os professores, com
duração de 4,5h, a fim de prepará- los sobre a iniciação e o ensino do Xadrez.
Na escola Estadual Professora Gabriela Neves, esta ação foi realizada no dia
25/05/2019. O professor Cleber realizou a capacitação para 7 professores. Na
escola Maria Augusta Caldeira Brant a capacitação para os professores foi
realizada no dia 19/09/2019 com a presença de 6 professoras e a Diretora da
escola, e todos demonstraram grande interesse a prática do xadrez, pois
relataram a importância da continuidade do projeto na escola pelo Clube de
Xadrez. Na escola Professor Gabriel Mandacaru a capacitação foi realizada
no dia 06/12/2019, contou com a presença de 6 professores que foram
beneficiados pela prática e capacitação pelo xadrez.

Os professores foram instruídos das noções básicas do xadrez,
aprenderam as regras, os métodos do jogo, formas de prática e
desenvolvimento de partidas, sendo relatado que o aprendizado do xadrez é
magnífico, e a explicação pode ser o sucesso da metodologia aplicada pelo
Prof. Cléber, que consegue ministrar o conteúdo do xadrez de uma forma
divertida e desafiadora de se aprender.

Segue Anexo II – Listas de presença da Capacitação em cada Escola.
1.3.4 – Aulas de Xadrez para os alunos
As aulas para os alunos foram ministradas em 3 escolas no município
de Diamantina/MG, com 6 turmas de 10 alunos por escola, cada aula com 1h
de duração, 2x por semana, conforme exemplo:

ESCOLA 1 a 3
Turma 1 - 8:00h às 9:00h
Turma 2 - 9:00h às 10:00h
Turma 3 -10:00h às 11:00h
Turma 4 - 14:00h às 15:00h
Turma 5 - 15:00h às 16:00h
Turma 6 - 16:00h às 17:00h
Na Escola Professora Gabriela Neves as aulas foram ministradas a partir
do dia 04/06/2019 na biblioteca da escola, com 6 turmas de 10 alunos cada, com
idades variadas, entre 7 a 16 anos.
Constatamos uma dificuldade dos beneficiários aos conhecimentos
atrelados ao Xadrez, foi relatado pelos alunos e professores que historicamente
nunca se havia trabalhado com Xadrez na escola de forma sistematizada e
estruturada com aulas por um professor (a). Contudo, foi presenciado pelo
professor responsável uma evolução constante no aprendizado do esporte pelos
beneficiários, que ao longo das semanas iniciais já conseguiram compreender o
jogo, os passos iniciais de aprendizagem, e já realizar uma partida completa. O
sucesso do aprendizado foi tão grande que foi relatado que os beneficiários
ficaram encantados com o desafio e a estratégia do xadrez, o que demonstra um
grande interesse dos mesmos pelo esporte. O projeto atendeu 63 beneficiários
na Escola Estadual Professora Gabriela Neves, e as aulas se encerraram no dia
27/06/2019.
Segue Anexo III – Ficha de Inscrição dos Alunos da Escola Gabriela Neves
Segue Anexo IV – Planos de Aula da Escola Gabriela Neves
Segue Anexo V – Lista de Presença da Escola Gabriela Neves

Na Escola Maria Augusta Caldeira Brant, a Diretoria proporcionou uma
sala de aula exclusiva para a realização do projeto, demonstrando o seu apoio
incondicional. As aulas iniciaram no dia 02/07/2019 e contaram com 6 turmas de
10 alunos cada inicialmente, embora, como o projeto fez sucesso entre os
beneficiários, conseguimos atender algumas turmas com mais de 15 alunos
cada, no total o projeto atendeu 73 crianças diretamente, superando a meta
prevista.
De acordo com o relato do Prof. Cléber, os alunos se desenvolveram na
prática do xadrez de forma muito rápida, possivelmente pelo grande interesse
demonstrado e incentivo pela diretoria e professores, e que exigiu maior
complexidade na elaboração das aulas, incluindo um grande desafio aos alunos,
quem conseguisse ganhar do professor receberia um prêmio. O aluno Ryan
conseguiu esta conquista, demonstrando alto nível de aprendizado e maestria
com pouco tempo de prática. As aulas se encerarram no dia 26/09/2019.
Segue Anexo VI – Ficha de Inscrição dos Alunos da Escola Maria Augusta
Caldeira Brant
Segue Anexo VII – Planos de Aula da Escola Maria Augusta Caldeira Brant
Segue Anexo VIII – Lista de Presença da Escola Maria Augusta Caldeira Brant

Na Escola Prof. Gabriel Mandacaru as aulas tiveram início no dia
01/10/2019 e contaram com 6 turmas de 10 alunos cada, com idades variadas
entre 7 e 16 anos. O Professor Cléber relatou que no início os alunos
demonstraram dificuldade no aprendizado do Xadrez, mas com o tempo e com
o passar das aulas, os alunos foram se envolvendo nos conteúdos das aulas e
progredindo com as noções básicas do esporte, ensaiando jogadas mais
ousadas e conseguindo terminar as partidas entre si com mais facilidade.
Ao longo do projeto, atendemos 67 alunos ao total na Escola Professor
Gabriel Mandacaru, e as aulas se encerraram no dia 12/12/2019.
Segue Anexo IX – Ficha de Inscrição dos Alunos da Escola Prof. Gabriel
Mandacaru
Segue Anexo X– Planos de Aula da Escola Prof. Gabriel Mandacaru
Segue Anexo XI – Lista de Presença da Escola Prof. Gabriel Mandacaru

1.3.5 – Criação do Clube de Xadrez
Os clubes de Xadrez criados em cada núcleo atendido foram primordiais
para a continuidade da prática do xadrez, pois os materiais adquiridos no projeto
foram doados para esta função de continuidade, como os jogos de xadrez, mural

didático e os relógios de xadrez. Os professores de cada núcleo receberam uma
capacitação com o Prof. Cléber, para que o aprendizado seja seguido adiante
durante os dias de prática do Clube de Xadrez. A fundação de cada clube em
cada núcleo foi realizada com ata de fundação, contendo as assinaturas dos
professores e diretores das escolas como forma de comprovação.
Segue Anexo XII – Ata de criação dos clubes de Xadrez.
1.3.6 – Produção de vídeo e Relatórios Técnicos de Execução
De acordo com o previsto no projeto, contratamos o serviço de Produção de
Vídeo para produzir 3 mini vídeos com duração aproximada de 1 minuto, e
produção de 1 vídeo maior que os demais, que sintetizou todas as aulas
realizadas. Produzidos a partir de fotos e filmagens capturadas durante a
execução do projeto em cada núcleo, no formato full HD, foi necessário a
realização de edição e computação gráfica para que tivesse um melhor
tratamento gráfico, sendo assim, melhorando a qualidade. Os vídeos foram
entregues no formato MPEG e publicados em mídias sociais para melhor
divulgação.
– EVENTOS REALIZADOS
1.3.3 – Aula Inaugural
Foi realizado no dia 07/05/2019 com a presença dos beneficiários do
projeto e seus responsáveis uma aula de boas-vindas ao projeto. Tivemos a
presença de autoridades, como Bruno Rodrigues, representante da prefeitura de
Diamantina, Luiz Carlos Ferreira, representante da Secretaria de Educação,
Leonardo Aparecido Soares, superintendente regional de ensino, Camila Tenuta,
Coordenadora Geral do projeto, Nilma Regina de Moraes, diretora da escola e
Victor Merchid, representante do Banco do Nordeste, patrocinador do projeto. O
projeto foi então apresentado em seu desenvolvimento para as autoridades
presentes e apresentação das regras e funcionamento do projeto para que todos
os beneficiários e responsáveis estejam cientes do desenvolvimento do projeto.

Segue Anexo XIII– Listas de Presença das Aulas Inaugurais.

A aula inaugural na Escola Maria Augusta Caldeira Brant foi realizada no
dia 12/08/2019 na Superintendência Regional de Ensino de Diamantina, contou
com a apresentação da Banda Mirim Antônio de Carvalho, esta que conta com
a presença de uma das alunas do projeto Xadrez Mentes. Tivemos a presença
das autoridades sendo elas: Leonardo Aparecido Soares, Superintendente
Regional de Ensino, Sônia de Fátima Silva, Diretora da escola Maria Augusta
Caldeira Brant, Célio de Souza, Coordenador Geral do projeto e Sérgio Luiz
Nascimento, Secretário de Educação.

Já a aula inaugural da Escola Prof. Gabriel Mandacaru foi realizada no dia
05/11/2019 no auditório da própria escola, e contou com a presenças das
seguintes autoridades: Victor Merchid, como representante do Banco do
Nordeste que é o patrocinador do projeto, Suelem Ribeiro, Coordenadora Geral
do projeto, Leonardo Aparecido Soares, Superintendente Regional de Ensino e
Marcelo Marinho, Diretor da Escola Gabriel Mandacaru.

1.3.4 – Palestras
O desenvolvimento de palestras durante a execução dos projetos é uma
metodologia da Associação Argos, não está prevista no plano de trabalho do
projeto, mas é um diferencial que a associação trás na execução de seus
projetos.
1.4.2.1 – Palestra Tema: Sonhos
Realizamos uma palestra com o tema “Sonhos” para os beneficiários,
seguindo um roteiro de reflexão sobre assuntos da vida cotidiana dos mesmos,
e o que eles planejam de um futuro melhor para eles e para todos, como o que
eles pensam em ser quando crescer. O relato dos beneficiários foi
surpreendente, a construção de um pensamento para um mundo melhor, e o
sentimento pelo projeto sendo demonstrado, como por exemplo na imagem
abaixo da aluna Cecília.

Segue Anexo XIV– Roteiro da oficina / Atividade Construída.

1.4.2.2 – Palestra Tema Empreendedorismo
Houve a realização da Palestra “Empreendedorismo”, ao decorrer da
palestra foi relembrado sobre a palestra “Sonhos”, sendo assim conectando os
pensamentos quando estudamos sobre os sonhos e assim foi trabalhado o
empreendedorismo, cada um dos alunos refletiram sobre as profissões que eles
gostariam de exercer e como seria essa nova fase de acordo com a base de
empreendedorismo aprendida na introdução sobre o tema. Os alunos
demonstraram muita curiosidade sobre como ser empreendedor, portanto,
evidencia-se o despertar do pensamento empreendedor dos alunos.

Segue Anexo XV– Roteiro da palestra.
1.4.2.3 – Palestra Tema Meio Ambiente
Realizamos no dia 04/06 a palestra sobre o Meio Ambiente, iniciamos com
uma o Meio Ambiente e o método dos 3 R’s (Reutilizar, Reaproveitar, Reciclar).
A partir da primeira apresentação, foi explicado cada um dos Rs, seguindo de
um debate sobre o entendimento da política de conservação do meio ambiente,
a importância de se perceber que cada um de nós também é responsável pelo
meio ambiente em que vivemos, e que o pouco que fazemos, é muito. Logo após
os profissionais aplicaram um Quiz. Os alunos demonstraram grande
preocupação com o Meio Ambiente, e entenderam bem a proposta dos 3 R’s, e
disseram que já realizaram reciclagens em montagem de brinquedos
principalmente.
Segue Anexo XVI– Roteiro da oficina / Lista de Presença.

1.4.2.4 – Palestra Tema Bullying
Realizamos no dia 20/08, uma Palestra com o tema Bullying, sendo
interessante ver a preocupação que hoje a juventude tem em não cometer o
bullying, realizando a reflexão como cada aluno deve se portar com seus demais
colegas de escola, respeitando o espaço, a individualidade, as ações e
pensamentos de cada um deles.
Segue Anexo XVII – Lista de Presença.

1.4.2.5 – Palestra Tema Violência Contra a Mulher
Realizamos no dia 05/09 a Palestra “Violência Contra a Mulher”, onde foi
exposto aos alunos as características da violência contra a mulher, o quão esse
abuso é prejudicial para as mulheres, os direitos que devem ser exigidos perante
a Lei Maria da Penha, e deveres que todo ser humano tem que ter com o
próximo, enfatizamos que a violência nunca será a solução, sendo um dos
maiores problemas sociais e culturais que o país possui. Os alunos ficaram
curiosos com o tema, e relataram histórias sobre parentes e vizinhos que já
cometeram violência contra a mulher, os que foram presos e outros que ficaram
impunes foi termos um sistema de segurança e legislativo falho.
Segue Anexo XVIII – Lista de Presença.

1.3.5 – Campeonatos Externos
Perante ao enorme sucesso do projeto nas escolas atendidas, os alunos
solicitaram aos profissionais do projeto campeonatos/eventos para que
pudessem ver na prática disputas de xadrez, e colocar em prática seus
conhecimentos adquiridos no projeto em um jogo, com outros alunos, portanto,
foi feito uma busca de informações sobre eventos que os alunos pudessem
participar e mostrar suas capacidades e habilidades no Xadrez.
1.4.3.1 – Campeonato Escola Gabriela Neves com
Enxadrista convidado
Na escola Gabriela Neves, conseguimos realizar o convite a um dos
alunos da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Adilson,
que é campeão nos jogos que participa na Região de Diamantina, e sendo assim
foi realizado um jogo simultâneo entre vários alunos do projeto Xadrez Mentes
Brilhantes e Adilson, ele ficou muito empolgado com todos os alunos, mas em
especial a Lucas Prado Carvalho. Impressionado com as características que o
Lucas tem, disse ao aluno: “esse menino vai muito longe, ele não pode parar por
aqui, tem muito potencial”.

1.4.3.2 – Campeonato pela Federação Mineira de Xadrez
Em setembro foi realizado um Campeonato pela Federação Mineira de
Xadrez em Diamantina, e incentivamos os alunos a participarem para que
pudessem despertar o espírito competitivo e provar suas habilidades.
Participaram do Campeonato alunos das Escolas que já promovemos o projeto
de Xadrez, a escola Gabriela Neves e a escola Maria Augusta Caldeira Brant.
Nossos alunos competiram de igual para igual com adolescentes que já são
competidores, todos ficaram felizes por participarem, e pediram para não se
esquecerem deles para os próximos campeonatos que houver.
Os alunos Heverton Vitório Santos Macedo e Jonathan Natan Santos,
ganharam o segundo e terceiro lugar em suas categorias no Campeonato de
Xadrez, demonstrando o comprometimento a aprendizagem no projeto e que
estão evoluindo suas capacidades no Xadrez.

1.4.3.3 – Torneio Diamante
Os alunos das escolas atendidas pelo projeto, pediram para os
profissionais do projeto que pudesse ter mais campeonatos. Então buscamos
parceria com a Prefeitura de Diamantina e realizamos em dezembro o Torneio
Diamante. Este que foi aberto a comunidade, e contou com a presença de
crianças e adolescentes que não participaram do projeto e também dos alunos
das escolas atendidas. Ao final do torneio os pais presentes relataram a grande
importância de se realizar eventos esportivos de xadrez para o aprendizado dos
alunos, e agradeceram a Associação Argos, Secretaria Especial do Esporte,
Ministério da Cidadania, Banco do Nordeste e a Prefeitura de Diamantina pela
realização do evento.

1.4 – Metas do Projeto
Por se constituírem de instrumento de verificação baseado em
questionário estruturado, as metas contemplaram as respostas de 198
beneficiados e 25 professores.
Metas Qualitativas:
- Disseminar a modalidade Xadrez nas Escolas Públicas.
Indicador: Número de escolas atendidas que já haviam desenvolvido atividades
de Xadrez.
Linha de Base: Número de escolas atendidas que já haviam desenvolvidos
atividades de Xadrez antes do início da execução do projeto.
Verificador: Entrevistas com os professores das escolas. (Anexo XIX e XX)
De acordo com a meta estabelecida onde faríamos o levantamento se as escolas
já haviam desenvolvido atividades relacionadas ao Xadrez de forma
sistematizada, foi criado um questionário com perguntas referentes a meta, e a
aplicação do mesmo foi realizado no início e ao final do projeto em cada escola
atendida. Perante as respostas obtidas, a meta foi cumprida plenamente, onde
os professores relataram que anteriormente ao projeto nenhuma escola havia
desenvolvido a prática do Xadrez de forma sistematizada e após o projeto se
alterou esse panorama, demonstrando a prática de xadrez pelo projeto conforme

resultado nos Gráficos (1,2,3 e 4) abaixo:
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- Estimular que alunos e professores mantenham a prática esportiva do
Xadrez no âmbito escolar.
Indicador: Expetativa de horas semanais de prática esportiva do Xadrez no
âmbito escolar.
Linha de Base: Número médio de horas de prática de Xadrez nas
escolas antes da execução do projeto.
Verificador: Aplicação de pesquisa estruturada. (Anexo XXI e XXII)
De acordo com a meta estabelecida, foi criado um questionário com
perguntas relacionadas a finalidade da meta e aplicado aos alunos no início e

ao final do projeto em cada escola. Perante os resultados obtidos a meta foi
cumprida plenamente, pois foi levantado que houve um aumento no número
médio de horas praticadas de xadrez de 0 horas para 1 hora de prática por dia,
e o aumento de número de dias que praticaram de 0 para pelo menos 2 vezes
na semana. A contribuição da criação do clube de xadrez beneficia que a meta
seja estabelecida, pois os alunos mantiveram a prática de xadrez por conta de
já possuírem os jogos doados pelo projeto, e os professores como foram
capacitados para tal prática conseguem desenvolver a prática junto aos alunos,
estimulando um ambiente esportivo e promissor do xadrez na cidade de
Diamantina/MG. Os resultados são demonstrados nos Gráficos (5,6,7 e 8)
abaixo:
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Metas Quantitativas:
- Aumentar em 10% o interesse das crianças pelo estudo de
disciplinas de raciocínio logico como a matemática.
Indicador: Percentual de interesse dos beneficiados por disciplinas de
raciocínio lógico.
Linha de base: Percentual de interesse dos beneficiados por disciplinas de
raciocínio lógico antes da execução do projeto.
Verificador: Questionário aplicado aos beneficiados. (Anexo XXI e XXII)
De acordo com a meta estabelecida, foi criado um questionário para
avaliar o interesse dos beneficiados pelo projeto em disciplinas de raciocínio
lógico, como a matemática, e foi evidenciado um interesse muito baixo com
62,6% dos alunos entrevistados respondendo que de 1 a 5 tem interesse nível 2
nestas disciplinas (Gráfico 9). Nossa hipótese é que a meta seria cumprida
rapidamente, pois o xadrez estimula as capacidades neurais básicas para um
desempenho melhor nas disciplinas de raciocínio lógico, estimulando a
concentração, resolução de problemas, melhora a capacidade organizacional e
de planejamento do indivíduo.
Resultado inicial:

Gráfico 9

03) Qual seu nível de interesse pelas disciplinas de
raciocínio lógico antes do projeto de xadrez em sua escola?
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Ao final do projeto foi aplicado o questionário novamente com o objetivo
de saber se houve melhoria deste interesse após participarem da prática do
Xadrez que exige concentração, raciocínio lógico e capacidades cognitivas. Foi

evidenciado grande melhoria (Gráfico 10), onde os resultados demonstrados se
elevaram. As respostas foram: nível 4 (37%) e nível 5 (39%) sendo as maiores
porcentagens obtidas, somando aumento de mais de 70% de interesse em
disciplinas de raciocínio lógico como a matemática, demonstrando que
obtivemos um aumento maior que 10%, portanto, a meta foi cumprida
plenamente. O que se demonstra é que o xadrez é um grande aliado ao
aprendizado de disciplinas como a matemática e física.
Resultado final.

Gráfico 10

03) Após participar do projeto Xadrez Mentes Brilhantes,
qual seu nível de interesse pelas disciplinas de raciocínio
lógico antes do projeto de xadrez em sua escola? De 1 a 5
para nível de interesse
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- Melhorar em 5% a percepção dos alunos quanto a preparação
para as atividades escolares.
Indicador: Percentual de percepção de melhoria da capacidade individual
para atividades escolares.
Linha de Base: Percentual de percepção de melhoria da capacidade individual
para atividades escolares antes da execução do projeto.
Verificador: Questionário aplicado aos beneficiados. (Anexo XXI e XXII)
De acordo com meta estabelecida, foi criado e aplicado um questionário
com perguntas acerca da percepção das capacidades individuais para as
atividades escolares no início e ao final do projeto. Esta relação se refere a
organização individual e o planejamento para as atividades escolares, visto que
estes aspectos são estruturados também na prática do Xadrez. De acordo com
os Gráficos (11,12,13 e 14) abaixo, no início do projeto os alunos relataram um

nível baixo de organização e planejamento individual, 75% dos alunos
compreendem que as vezes são organizados. Em relação ao nível de
concentração nas atividades escolares, o resultado também foi baixo, com 48%
dos beneficiados possuem nível 2, e 42% possuem nível 3 de concentração nas
atividades escolares. Foi contextualizado aos alunos que essa organização é
referente a estudar as disciplinas em casa com maior frequência, se
organizarem para as aulas, planejarem o seu dia a dia, tendo como referência
o que o xadrez estimula na sua prática diária.
Resultados iniciais:
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Gráfico 12
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Resultados finais:
04) Após participar do projeto
Xadrez Mentes Brilhantes, você se
organiza para as atividades
escolares?
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Gráfico 13
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05) De 1 a 5, qual seu nível de
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Ao final do projeto realizamos a aplicação do mesmo questionário para

verificar se as respostas sofreram influência perante a prática do Xadrez, e foi
relatado um aumento da percepção dos beneficiados sobre a capacidade
organizacional de cada um, 54% responderam que são organizados e 9,60%
relataram ser muito organizados. Em relação ao nível de concentração, o
aumento foi ainda maior, 36% dos alunos responderam ter nível 4 de
concentração e 37% ter nível 5, demonstrando um aumento maior que 5% da
percepção dos beneficiado acerca das capacidades individuais para as
atividades escolares, evidenciando que a meta foi cumprida plenamente. O
xadrez então se mostra um facilitador para que os alunos se tornem indivíduos
mais organizados e com

planejamento de suas ações, estimulando

constantemente a concentração em qualquer tarefa que for necessária.

2. COMPROVANTE DE EXECUÇÃO
Em relação a comprovação de execução do projeto, segue fotos dos itens
adquiridos de acordo com planilha orçamentaria, conforme abaixo:
3.1 – Cartilha de Xadrez

A Cartilha de Xadrez foi primordial para o entendimento dos beneficiários sobre
as regras do Xadrez, demonstrativo de jogadas e estratégias do jogo.
3.2 – Jogo de Xadrez

Os jogos de Xadrez foram itens fundamentais para realização das aulas
ministradas, por meio deles os benecifiários puderam se desenvolver na prática
do Xadrez nos núcleos atendidos pelo projeto.
3.3 – Mural Didático de Xadrez

Os murais didáticos foram peças fundamentais para que o ensino do xadrez
fosse feito de forma mais lúdica e explicativa, por meio dos murais que o
professor Cléber e os alunos demonstravam e entendiam as jogadas e
movimentações do Xadrez.

3.4 – Relógio de Xadrez

Os relógios de xadrez foram itens primordiais para a vivência do xadrez de
forma que se seguisse as regras do jogo de forma oficial, com cronometragem
de cada jogada dos participantes.
4.1 – Camisa

As camisas do projeto foram peças fundamentais para divulgação do projeto e
identificação dos beneficiários, com as logos do Governo Federal, do Ministério
da Cidadania, da Secretaria Especial do Esporte, da Lei de Incentivo ao Esporte

e da Associação Argos, conforme o Plano Básico de Divulgação da Identidade
Visual e Manual de Marca.
5.1 – Filmadora

A filmadora foi item primordial para captura dos vídeos do projeto, da
execução das aulas, da estrutura dos núcleos atendidos, do desenvolvimento

dos beneficiários na prática do xadrez, para assim gerar uma divulgação maior
do projeto e seus benefícios nos canais de comunicação, e a partir desses vídeos
foram produzidos um vídeo por edição gráfica de cada núcleo atendido pelo
projeto e um vídeo final.
5.2 – Notebook

O notebook foi item primordial para toda a organização administrativa do
projeto, criação de relatórios, planos de aula, controle de beneficiários e
criação de documentos fundamentais para que seja realizado as
Prestações de Contas do projeto.

7.1 – Backdrop

O backdrop foi fundamental para divulgação do projeto e identificação dos
núcleos atendidos, contendo as logos do Governo Federal, do Ministério da
Cidadania, da Secretaria Especial do Esporte, da Lei de Incentivo ao Esporte e
da Associação Argos, conforme o Plano Básico de Divulgação da Identidade
Visual e Manual de Marca.
7.2 – Banner

O banner foi fundamental para divulgação do projeto e identificação dos núcleos
atendidos, contendo as logos do Governo Federal, do Ministério da Cidadania,
da Secretaria Especial do Esporte, da Lei de Incentivo ao Esporte e da
Associação Argos, conforme o Plano Básico de Divulgação da Identidade
Visual e Manual de Marca.
7.3 – Faixa

A faixa foi fundamental para divulgação do projeto e identificação dos núcleos
atendidos, contendo as logos do Governo Federal, do Ministério da Cidadania,
da Secretaria Especial do Esporte, da Lei de Incentivo ao Esporte e da
Associação Argos, conforme o Manual de Marca.

7.4 – Folder

Os folders foram fundamentais para divulgação do projeto nos núcleos
atendidos, convocando os alunos a participarem do projeto, contendo as logos
do Governo Federal, do Ministério da Cidadania, da Secretaria Especial do
Esporte, da Lei de Incentivo ao Esporte e da Associação Argos, conforme o
Plano Básico de Divulgação da Identidade Visual e Manual de Marca.

7.5 – Produção de Vídeo do Projeto
Os vídeos produzidos a apartir da filmadora do projeto foram enviados a uma
empreza especializada para edição e produção dos vídeos para divulgação do
projeto em canais de comunicação, segue abaixo o link para visualização dos
vídeos elaborados nos 3 núcleos atendidos e o vídeo Geral do projeto.
- VÍDEO DO PROJETO
•

ESCOLA 1: E.E. PROFESSORA GABRIELA NEVES:

https://www.youtube.com/watch?v=jnD1pYZ8vl0&t=4s
•

ESCOLA2: E.E. MARIA AUGUSTA CALDEIRA BRANT:

https://www.youtube.com/watch?v=oxPrOiRwuno
•

ESCOLA3: E.E. PROFESSOR GABRIEL MANDACARU:

https://www.youtube.com/watch?v=8QrjTvtQq7w
•

VÍDEO GERAL DO PROJETO:

https://www.youtube.com/watch?v=cqzEOJsEmME&feature=youtu.be
Sobre Item XIV - fotografias e reportagens que comprovem a realização
do projeto, está no relatório “Fotos e Reportagens”, item 14 do súmario dessa
prestação de contas final.
3. EXECUÇÃO FINANCEIRO
3.1 - RECURSOS HUMANOS
A contratação de recursos humanos foi feita através de processo seletivo. Todo
o processo foi realizado no mês de fevereiro, dessa forma os profissionais
começaram a atuar assim que tivemos o início de execução do projeto
autorizado.
3.2 - MATERIAL ESPORTIVO / UNIFORMES / MATERIAL DE
INFORMÁTICA / MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

Os itens: material esportivo, uniforme e material de divulgação foram
comprados das empresas que ofereceram os menores valores de mercado, com
a qualidade exigida no projeto. Não tivemos dificuldade em conseguir os
orçamentos necessários e dessa forma poder escolher a melhor proposta.
Nos itens de informática, conseguimos orçamentos com valores além do
previsto no projeto, sendo realizada a compra com rendimento de aplicação
financeira (R$ 638,24 foram utilizados da aplicação) e a compra feita pelo
fornecedor que ofereceu o menor valor.
Em relação ao material esportivo solicitado, efetuamos a compra de mais
6 relógios de xadrez, sendo que inicialmente foi previsto 1 relógio para cada
escola e durante a execução percebemos que precisaríamos de mais para a
execução do projeto ser desenvolvida perfeitamente. Dessa forma, cada escola
recebeu a doação de 3 relógios de xadrez, e as aulas foram realizadas com um
número bom de relógios por turma (3). Utilizamos de rendimento da aplicação
financeira (R$ 899,40 da aplicação) para efetuar a compra dos 6 relógios,
atendendo as demandas do projeto.
A compra dos uniformes realizada no início do projeto atendia a todos
beneficiados previstos inicialmente, de 6 a 18 anos, consequentemente as
numerações dos uniformes foram distribuídas nessa proporção. Entretanto, ao
longo do projeto tivemos mais alunos do que o previsto inicialmente no projeto,
sendo necessário realizar a compra de mais camisas. Sendo assim, realizamos
um nova compra de 52 uniformes, utilizando o valor obtido pelo rendimento de
aplicação financeira (R$ 994,24 da aplicação financeira).
Obtivemos saldo de economia nos seguintes itens:







Cartilha de Xadrez – R$ 3,67
Jogos de Xadrez – R$ 2,10
Mural Didático de Xadrez – R$ 0,99
Produção de Vídeo – R$ 200,00
Faixa – R$ 5,00
Folder – R$ 0,49

4. PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS

Os pontos negativos foram os desafios vivenciados que estavam
relacionados com a condição financeira das crianças, por diversas vezes foram
requisitados a entrega da documentação para inscrição no projeto e as crianças
não traziam os documentos, seja por dificuldade de tirar uma cópia ou por não
possuírem identidade, dessa forma foi solicitada a entrega da certidão de
nascimento. Outro ponto negativo é a falta de interesse em alguns alunos no
início do projeto, a explicação do não interesse inicial foi percebida ao longo da
execução do projeto, onde os alunos relataram que nenhum haviam ouvido falar
sobre o xadrez e achavam que não iriam gostar. Mas ao longo do projeto
recebemos os relatos positivos dos beneficiados, que obtiveram um grande salto
de aprendizado e interesse pelo Xadrez por conta do projeto.
Os pontos positivos foram a alta adesão dos beneficiários ao projeto, o
gosto pela prática do xadrez nos beneficiados foi nítido, que ao longo das
semanas por conta dos conhecimentos adquiridos, relataram ao professor que
estavam estudando em casa para realizar uma partida contra o mesmo, como
forma de competição e desafio. Outro ponto positivo foi a parceria com as
escolas, estando sempre solicita as demandas do projeto e incentivando os
professores a participarem das atividades propostas. O projeto cumpriu sua
proposta de propiciar a prática de um esporte pouco conhecido pelos alunos, e
uma nova forma de estimulação e desenvolvimento do indivíduo por um todo,
com aprendizagem para as capacidades e habilidades mentais, utilizando de
outros tipos de inteligências (Raciocínio Lógico, Organizacional, Matemática,
Espacial, entre outras) como forma de estruturação da sua prática, o Xadrez
exercita o cérebro e auxiliou os alunos do projeto a se desenvolverem melhor
nessas inteligências. O espírito de desafio (vitórias x perdas) foi muito estimulado
pelos professores, sendo um ponto positivo para uma estimulação sadia entre
os alunos, deixando bem claro que nem sempre somos vencedores e se
esforçarmos seremos vitoriosos, conquistando a vitória nas partidas contra os
outros alunos e até mesmo nos campeonatos que participaram. Outro ponto
positivo foi a pró-atividade dos funcionários do projeto na realização de um
Torneio de Xadrez para os alunos, pois recebemos apoio da Prefeitura de
Diamantina (onde os profissionais correrão atrás para conseguir o mesmo) que
doou os troféus e jogos de xadrez para os alunos. O Torneio Diamante, assim

como foi denominado, foi sucesso entre a garotada, e envolveu a comunidade
em torno da prática do Xadrez. Os campeonatos foram um ponto positivo
essencial para o sucesso do projeto, pois os alunos obtiveram um ranqueamento
excepcional para quem nunca tinha ouvido falar e praticar xadrez a meses atrás,
alunos que se sagraram vice-campeões, 3º lugar, 4º lugar, etc., jogando na
mesma categoria e tivemos exemplos de alunos que disputaram com adultos e
chegaram ao 4º lugar.
5. CONCLUSÃO
O projeto se mostrou presente em um grande avanço ao desenvolvimento
de atividades de Xadrez em Diamantina, fomentando cada vez mais o
aprendizado dos beneficiários, estimulando a prática constante do xadrez dos
alunos e familiares, mesmo fora do ambiente escolar, seja em casa ou na rua
com amigos. É notório uma grande conquista pelo envolvimento dos
beneficiários com o jogo e o esporte Xadrez, por ser um esporte que não possui
uma adesão tão grande em caráter nacional, mas que possui inúmeros
benefícios para desenvolvimento de habilidades de concentração, inteligência
lógica-matemática, organização espacial, raciocínio lógico, expertise em táticas
e formulação de processos mentais que exigem complexidade de informações,
além de melhoria da memória de quem o pratica. O projeto Xadrez Mentes
Brilhantes em sua realização foi essencial para o despertar da prática de Xadrez
em Diamantina, ocupando o tempo ocioso dos beneficiários com a prática de um
esporte culturalmente pouco praticado no Brasil, mas que possui inúmeros
benefícios a serem explorados por quem o pratica.

Belo Horizonte, 06 de março de 2020.
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