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MÚSIcA E GRAFITE
NAS JORNADAS

Ano 2 - Nº 4 - 1.000 exemplares

Além da prática esportiva em diversas
modalidades oferecida pelo Ponto de Encontro
Esporte, os alunos passam a contar também
com atividades culturais durante as jornadas.
Música e grafite são as duas linguagens
artísticas que estão na programação. São
oferecidas aulas de iniciação musical, com os
arte-educadores Almir Mello e Diego Lourenço,
e de introdução ao grafite com o arte-educador
Carlos Betão. O objetivo é contribuir, por meio
da arte, para o desenvolvimento integral de
crianças e adolescentes atendidos.

INFORMA

AÇÕES DO PONTO
DE ENcONTRO ESPORTE
O projeto Ponto de Encontro Esporte é uma realização do Grupo de Assessoria e Mobilização
de Talentos – GAMT com patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Esporte e
Cidadania, e apoio da Prefeitura de Caçapava e Universidade de Taubaté. Crianças e adolescentes
de Caçapava são beneficiados com atividades esportivas, educacionais e culturais no contraturno
escolar. Veja as últimas ações do projeto.

EVENTO DE FÉRIAS REÚNE ALuNOS
DE TODOS OS NÚcLEOS
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Mais de 150 crianças e adolescentes atendidos pelo Ponto de Encontro Esporte participaram do
segundo Evento de Férias do projeto, realizado entre os 22 A 24 de janeiro. Os alunos dos quatro
núcleos tiveram a oportunidade de se divertir em grupo e participar dos jogos e brincadeiras
da programação. As atividades aconteceram no Parque Ecológico da Moçota, com a realização
de uma animada gincana, e na sede do GAMT, onde as crianças participaram de atividades
esportivas, recreação e atividades educativas e culturais, tudo com o acompanhamento da equipe
de coordenadores do projeto.
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Realização

Apoio

Patrocínio
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PROJETO REALIZA
3º MÓDuLO DE
cuRSO DE ESPORTE
EDucAcIONAL
Mais de 60 profissionais e estudantes de
educação física e pedagogia participaram do
3º módulo do curso gratuito de extensão em
esporte educacional promovido entre os dias
27 e 31 de janeiro pelo Ponto de Encontro
Esporte, no Departamento de Educação Física
da Universidade de Taubaté. O curso faz
parte da programação do projeto e tem como
objetivo atualizar profissionais e estudantes
da área de educação física e pedagogia para
uma atuação crítica no âmbito do esporte
educacional. O conteúdo do Módulo 3
abordou temas como atividades aquáticas,
ginástica, atividades circenses e psicologia
esportiva. As atividades práticas do conteúdo
natação foram desenvolvidas na Associação
dos Empregados no Comércio de Taubaté
- Clube de Campo Abaeté.
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Conselho de Acompanhamento

O Ponto de Encontro Esporte ainda tem
vagas disponíveis. Para participar, basta
procurar o núcleo mais próximo.

A primeira Reunião Ordinária de 2014 do
Conselho de Acompanhamento do Ponto de
Encontro Esporte ocorreu no dia 10 fevereiro.
Durante o encontro, o coordenador geral do
projeto e presidente do Conselho, Luiz Marcelo
Ribeiro da Luz, apresentou um balanço das
atividades desenvolvidas nos quatros núcleos
de atendimento e traçou um panorama do
desempenho do projeto para comunidade.

Núcleo 1:
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cAPITAÇÃO DE IMAGENS
PELA PETROBRAS
O Ponto de Encontro Esporte foi um dos 13
projetos de esporte educacional patrocinados
pela Petrobras selecionado para a captação
de imagens – fotografias – realizada pela
Companhia com o objetivo de ilustrar as peças
de comunicação que serão desenvolvidas para
a campanha de divulgação da Seleção Pública

Como participar do projeto

Jardim Maria Elmira
Quadra Poliesportiva Nova
Caçapava - Rua Drº João
Pantaleão s/n
Núcleo 2:

de Projetos Esportivos Educacionais, que será
lançada em março pela empresa. As fotos
foram realizadas por uma equipe da Petrobras
dia 13 de fevereiro no Núcleo 2 do projeto, na
Escola Zélia de Castro Marques, em Caçapava
Velha.

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
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Ampliação de Parcerias
O GAMT, por meio do Ponto de Encontro
Esporte, formalizou dia 19 de fevereiro a
ampliação da parceria com as secretarias
municipais de Educação; de Cultura, Esporte e
Lazer; e de Cidadania e Assistência Social para
o desenvolvimento do projeto. A parceria está
sendo ampliada inicialmente com a Secretaria
de Educação para o desenvolvimento de oficinas
extracurriculares da 1ª Escola de Tempo
Integral do Município, a EMEF Profa. Daphne
Cesar Ghidella. Participaram da formalização
da ampliação da parceria o Coordenador Geral
do Ponto de Encontro Esporte, Luiz Marcelo
Ribeiro da Luz; o Secretário de Educação,
Sidnei Sanita; a Secretária de Cultura, Esporte
e Lazer; Silmara Guedes; e a Secretária de
Cidadania e Assistência Social, Maria Teresa
Marcondes.

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

Site: www.gamt.org.br
Tel. (12) 3652-8015.
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Encontro com pais de alunos
O Ponto de Encontro Esporte participa
regularmente de encontros com pais de alunos
nos núcleos de atendimento. No dia 12 de
dezembro a reunião ocorreu no Núcleo I, em
Nova Caçapava, juntamente com a reunião
da EMEF Profª Maria Aparecida de Pinho,
com a participação de 29 pais. No dia 5 de
fevereiro o encontro ocorreu no Núcleo 3,

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.

na Escola Daphne Cesar Ghidella, com 35
pais. Os encontros têm a participação da
Coordenadora Pedagógica, Sâmia Fernandes,
da Coordenadora de Psicologia, Michele
Amorim, e dos coordenadores de núcleo. O
objetivo é apresentar para os pais um panorama
do trabalho desenvolvido pelo projeto para o
atendimento da comunidade.

