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INFORMA

PROJETO
PONTO DE
ENCONTRO:

Espaço saudável para o convívio
em grupo
O Ponto de Encontro Esporte Educacional
está funcionando como um espaço saudável
onde crianças e adolescentes podem praticar
atividades esportivas em várias modalidades
individuais e coletivas e ainda participar de
atividades educacionais que favorecerão o
desenvolvimento de suas habilidades e talentos.

Cidadania

O projeto trabalha também conceitos de cidadania. Assim, as crianças e os jovens atendidos vão descobrir a importância de atitudes
como respeito ao próximo, respeito às diferenças de cada um e exercitar o convívio em
grupo.

Esporte e educação para crianças
e adolescentes de Caçapava
O GAMT - Grupo de Assessoria e Mobilização
de Talentos acaba de implantar em Caçapava o
Projeto Ponto de Encontro Esporte. Esta é uma
iniciativa que beneficia 440 crianças e jovens
do município, de 8 a 17 anos de idade. Os atendidos recebem atividades esportivas, educacionais e culturais no contraturno escolar.
O projeto é patrocinado pela Petrobras por
meio do Programa Petrobras Esporte & Cidadania. As atividades contam com apoio da
Prefeitura de Caçapava e da Unitau (Universidade de Taubaté).

Inauguração dos núcleos
O projeto acontece em quatro núcleos de
atendimento, implantados nos seguintes
bairros: Caçapava Velha, Nova Caçapava, Vila
Menino Jesus e Vila Paraíso. Os núcleos foram
inaugurados em junho.

Cerimônia de Lançamento
A cerimônia de lançamento para apresentação
do projeto Ponto de Encontro Esporte à
comunidade ocorreu no dia 30 de abril de
2013 na sede do GAMT. Autoridades da região
e representantes da comunidade participaram
do lançamento. O encontro contou ainda com
a participação especial de dois importantes
atletas brasileiros: o atleta paraolímpico
Clodoaldo Silva, considerado um dos maiores
medalhistas paraolímpicos de todos os tempos
na natação, e a atleta olímpica Fabiola Molina,
um dos principais nomes da natação brasileira.
Eles reforçaram a importância desta iniciativa
para o desenvolvimento pleno da cidadania de
crianças e adolescentes de nossa região.

PROJETO REALIZA EVENTO DE FÉRIAS
Crianças e adolescentes de todos os núcleos de atendimento do projeto Ponto de Encontro - Esporte Educacional se reuniram na tarde de sábado do dia 27 de julho para participar de um festival de miniatletismo no Quartel de Caçapava. Este foi o primeiro evento de férias do projeto. Os
alunos puderam se conhecer, interagir, brincar e aprender o conceito de festival de miniatletismo.
O evento consiste em oferecer atividades de atletismo como corrida, salto e lançamento, só que
de maneira lúdica e divertida. Mais de cem alunos participaram da atividade, que faz parte das
ações do Ponto de Encontro – Esporte Educacional.

Realização

BENEFÍCIOS
PARA FAMÍLIA

Apoio

Patrocínio

Acompanhamento profissional

Os alunos são acompanhados por uma equipe
multiprofissional e, diariamente, têm as atividades desenvolvidas por um coordenador de
núcleo e dois estagiários da área de Educação
Física.

FAMÍLIA PODE
CONTRIBUIR COM
ATIVIDADES DO

O projeto Ponto de Encontro Esporte abre
espaço para a colaboração dos pais na construção de atividades lúdicas para crianças.
Os familiares podem sugerir o desenvolvimento de jogos e brincadeiras da cultura
local que marcaram a época de sua infância.
Contribuir para o resgate e a preservação da
cultura destas brincadeiras é um dos objetivos
do projeto. Quem tiver sugestões deve procurar os coordenadores nos núcleos a partir de
agosto.

Coordenadores acompanharão
evolução da habilidade
motora das crianças
Um dos objetivos do projeto Ponto de Encontro – Esporte Educacional é acompanhar
a evolução da habilidade motora das crianças
e dos adolescentes atendidos. Para isto, os
profissionais do projeto participaram de uma
capacitação para aplicar o teste alemão de

Coordenação Corporal para Crianças, KTK.
Para conhecer os detalhes deste estudo, os
profissionais passaram por capacitação em
julho com o professor e doutor da Unicamp
José Irineu Gorla, considerado um dos responsáveis pela introdução do teste no Brasil.

Como
participar
do projeto
O Ponto de Encontro Esporte
ainda tem vagas disponíveis. Para
participar, basta procurar o núcleo
mais próximo.
São 4 núcleos em Caçapava:

Núcleo 1:

Conheça o coordenador de
cada núcleo.
Ele poderá ajudar em caso de dúvidas sobre o desenvolvimento do projeto.

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

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

Nayarha Mariana Gelli Caldas (Nana)
Coordenadora do Núcleo 1
Maria Elmira (Caçapava nova)

Nayarha Mariana Gelli Caldas (Nana)
Coordenadora do Núcleo 1
Maria Elmira (Caçapava nova)

“A comunidade onde atuo recebeu muito bem o
projeto e fui acolhida com muito carinho por todos. As crianças e os adolescentes aceitam muito
bem as atividades desenvolvidas, então meu intuito é fazer com elas possam usufruir do projeto
para ampliar seus horizontes, é mostrar e trazer novas possibilidades para essas crianças. Eu
sempre quis trabalhar com projetos sociais na
área de esporte e educação. O projeto possibilita esse outro olhar para a atuação na educação
física”.

“O projeto é uma coisa muito nova e necessária
para essa comunidade onde atuo, que precisa de algo para ocupar suas crianças. Alguns
alunos vinham de um histórico de agressividade
em casa e na escola. Agora começam a chegar
relatos de pais dizendo que o filho está menos
agressivo depois do projeto. E é legal ver que a
comunidade sabe quem eu sou e me conhece por
causa do projeto, é bom estabelecer essa relação
de confiança. Para mim é tudo muito novo. É
um desafio, mas um desafio que me motiva”.

Marcos Venâncio Froes
Coordenador do Núcleo 2
Caçapava Velha

Marcos Venâncio Froes
Coordenador do Núcleo 2
Caçapava Velha

“É um projeto novo na cidade, que vem ao encontro das minhas expectativas profissionais
porque sou professor da rede pública e sempre
quis trabalhar com a questão do esporte educacional. Como em Caçapava Velha, que é
o bairro onde atuo, não tinha atividades para
crianças e jovens, a comunidade recebeu muito
bem as atividades do projeto. As famílias estão
acreditando no trabalho e participando de forma muito positiva”.

“O Projeto é muito importante para a comunidade da Vila Menino Jesus, que é onde eu atuo
e moro, porque nesta região não havia opção de
atividades em esporte educacional. Para mim,
pessoalmente, está sendo uma experiência muito gratificante porque estou recebendo formação
e informação sobre esporte educacional e podendo repassar para os alunos nas atividades desenvolvidas. A vivência em quadra com as crianças
é muito interessante”.

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.

