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Em outubro, os alunos dos quatro núcleos de
atendimento do projeto Ponto de Encontro
Esporte conheceram um pouco mais sobre a
ginástica artística, modalidade esportiva que
trabalha aspectos como habilidade motora e
capacidade física.

INFORMA
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contribuindo para o
desenvolvimento integral de
crianças e adolescentes
O projeto Ponto de Encontro Esporte é uma
realização do GAMT - Grupo de Assessoria
e Mobilização de Talentos com patrocínio da
Petrobras e apoio da Prefeitura de Caçapava
e da Universidade de Taubaté. A iniciativa
atende crianças e adolescentes, de 8 a 17
anos, com atividades culturais, educacionais e
esportivas. Acompanhe aqui as últimas ações
do projeto.
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Melhora no rendimento escolar
O projeto Ponto de Encontro Esporte aposta na abordagem interdisciplinar para favorecer
o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes atendidos, combinando atividades
esportivas, educacionais e artísticas. Entre os impactos positivos do projeto que já podem ser
percebidos está a melhora no rendimento escolar dos participantes. De acordo com dados do
acompanhamento pedagógico do primeiro semestre, 55,75% dos alunos do projeto apresentaram
aumento no rendimento escolar.

Aumento do rendimento escolar dos alunos do projeto por núcleo:
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Realização

Apoio

Núcleo 1
Jd. Maria Elmira/
Nova Caçapava:
60%

Patrocínio

Núcleo 2
Caçapava Velha:
56,90%

Núcleo 3
Vera Cruz/
Vila Paraíso:
51,85%

Núcleo 4
Vila Menino
Jesus:
52,94%

Ainda há vagas disponíveis.
Participe!

Encontro Público
Para marcar o encerramento das atividades
em 2013, o GAMT promove no dia 14 de
dezembro, das 9h às 14h, um grande encontro
com atividades para crianças e jovens que
participam de todos os seus projetos. Música,
dança, exposições, jogos e brincadeiras estarão
na programação. O Ponto de Encontro Esporte
convida todos os alunos e familiares para o
evento.

Núcleo 1:

Jardim Maria Elmira
Quadra Poliesportiva Nova
Caçapava - Rua Drº João
Pantaleão s/n
Núcleo 2:
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Evento de férias em janeiro
A semana de 20 a 24 de janeiro será de muita
aventura e brincadeiras para os alunos do
Ponto de Encontro Esporte. Neste período
será realizado na sede do GAMT (Rua Nações
Unidas, 250) o segundo evento de férias do
projeto. Além de proporcionar a interação
entre todos os núcleos de atendimento, o
festival funcionará também como opção

de entretenimento durante as férias. Serão
oferecidas atividades como parque de
esporte de natureza com rapel, escalada e
skate; atividades culturais com workshops e
oficinas de teatro, música e desenho; além de
modalidades esportivas e muito mais. Todos
estão convidados a participar.

Caçapava Velha/ Piedade
Quadra da Escola Profª. Zélia de
Castro Marques Travessa Santa
Cruz, 200 Caçapava Velha
Núcleo 3:

Vera Cruz
Quadra da Escola Profa. Daphne
Cesar Ghidella - Av. Marechal
Castelo Branco, 144 – Vl. Paraíso
Núcleo 4:

Vila Menino Jesus Quadra
Poliesportiva Vila Menino
Jesus - Rua Firmino Moreira
da Costa s/n
Horário de funcionamento:
De segunda a quinta-feira, das 9h30 às
11h30 e das 14h30 às 16h30.
Podem participar:
Crianças e adolescentes, de 8 a 17 anos
de idade.
Precisa:
Morar em Caçapava; estudar em escolas
da rede pública de ensino do município de
Caçapava ou ser bolsista de escolas particulares; ter disponibilidade de horário e
apresentar documentos.
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Site: www.gamt.org.br
Tel. (12) 3652-8015.

Conselho de
acompanhamento
O Conselho de Acompanhamento do Ponto de
Encontro Esporte realizou dia 11 de novembro
a segunda Reunião Ordinária do semestre.
O conselho é formado por representantes
do GAMT, da Prefeitura de Caçapava,
representantes de pais de alunos e das escolas
que servem de sede para os núcleos . A missão
é funcionar como espaço de monitoramento e
consulta para todos os envolvidos no projeto,
discutindo e propondo ações conjuntas
que resultem em melhorias para todos os
atendidos.

A próxima reunião está marcada para
o dia 13 de fevereiro de 2014, às 15h.

Informe-se sobre o projeto Ponto de
Encontro Esporte na sede do GAMT, Rua
Nações Unidas, 250, Jd. Santo Antônio.
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