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Projeto:

XADREZ MENTES
BRILHANTES - Ano II



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.



O Projeto:

Xadrez Mentes Brilhantes
Ano II



O Projeto

Objetivo principal: Dar continuidade ao
fortalecer e fomentar a prática esportiva da
modalidade xadrez, e da modalidade de judô
no âmbito escolar.

Objetivos específicos:

• Contribuir na formação e desenvolvimento 
integral do ser humano

• Criação e estimulação de hábitos saudáveis

• Melhor condição de saúde

• Aprendizado de disciplina comportamental

•  Respeito ao próximo

• Propiciar raciocínio e concentração

• Desenvolvimento direto da inteligência 
espacial e lógica matemática



Público-alvo:

• 252 alunos

• Ambos os sexos

• Alunos de 3 escolas da rede 
pública de ensino do município 
de Diamantina/MG, são essas:

- Escola Estadual Joaquim 
Felício dos Santos;

- Escola Estadual Professora 
Ayna Torres; 

- Escola Estadual Professora 
Isabel Motta.



METODOLOGIA
Recursos Humanos:

• Coordenador Técnico

• Monitor

• Professor de Judô

• Gerente geral

TOTAL de 4 PROFISSIONAIS

METODOLOGIA
Fases do projeto:

1. Visita do Coordenador Técnico
a cada escola

2. Divulgação in-loco e Inscrições

3. Capacitação dos professores

4. Aulas de Xadrez para os alunos

5. Aulas de Judô para os alunos

6. Palestras Educativas

7. Criação do Clube de Xadrez

8. Produção de Vídeo e Relatórios
Técnicos de Execução

9. Entrega dos jogos de Xadrez
para os alunos



Plano de divulgação de marca

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

VISIBILIDADE DE MARCA

Redes Sociais da Argos:

VISIBILIDADE DE MARCA

Uniformes da equipe:

VISIBILIDADE DE MARCA

Outros materiais gráficos:
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Por que incentivar?

Justificativa:

Aprimoramento da inteligência,
raciocínio, criatividade e imaginação

Desenvolvimento disciplinar e
comportamental

Maior qualidade de vida e bem-estar



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?

O ciclo da Lei:



Como incentivar?

Valor a ser captado:

R$554.245,44

100% dedutível do IR



CONTATO

31 3224.6175 | 9 9834.8054
contato@associacaoargos.org.br

captacao @associacaoargos.org.br


