Conheça a equipe
do projeto
Os alunos do projeto Ponto de
Encontro Esporte Educacional 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.

Ponto de Encontro - Esporte Educacional: iniciativa do GAMT com
patrocínio da Petrobras, beneficia crianças e adolescentes de Caçapava

Como participar do projeto

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

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.

O Ponto de Encontro Esporte é uma realização do GAMT - Grupo de Assessoria e Mobilização
de Talentos, com patrocínio da Petrobras através do Programa Petrobras Esporte e Cidadania.
O objetivo é contribuir ao longo de dois anos para o desenvolvimento integral de 440 crianças
e adolescentes do município, 8 a 17 anos de idade, por meio da promoção de atividades
esportivas, educacionais e artísticas no contraturno escolar. O projeto tem o apoio da Prefeitura
de Caçapava e da Universidade de Taubaté. As atividades acontecem em quatro núcleos,
implantados nos bairros Caçapava Velha, Nova Caçapava, Vila Paraíso e Vila Menino Jesus.

Endereços dos núcleos:
Núcleo 1:

INAUGURAÇÃO DOS NÚCLEOS
MOBILIZA COMUNIDADE

Vila Menino Jesus – Quadra Poliesportiva Vila Menino Jesus – Rua
Firmino Moreira da Costa s/n

Núcleo 2:

Jardim Maria Elmira – Quadra Poliesportiva Nova Caçapava, Rua Drº João Pantaleão s/n;

Núcleo 3:

Caçapava Velha/Piedade – Quadra da Escola Profa. Zélia de Castro Marques Travessa Santa Cruz, 200 – Caçapava Velha;

Núcleo 4:

Vera Cruz – Quadra da Escola Profa. Daphne Cesar Ghidella – Av.
Marechal Castelo Branco, 144 – Vila Paraíso;

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.

Participe! É gratuito. Informe-se pelo tel.: (12) 3652-8015 | www.gamt.org.br

A inauguração dos quatro núcleos do projeto, que
ocorreu nos dias 12, 13 e 15 de junho, mobilizou a
comunidade. Pais, professores e diretores das escolas,
além de autoridades de Caçapava e da equipe do projeto
participaram do evento. Pipoca, algodão doce e
apresentação de banda de música fizeram a alegria da
criançada durante a festa de inauguração. O coordenador
técnico do Ponto de Encontro Esporte, Luiz Marcelo
Ribeiro da Luz, ressaltou a importância da parceria entre
o GAMT e todos os envolvidos - pais, alunos, lideranças
comunitárias, poder público e escola – para a continuidade e o êxito do projeto em Caçapava.

ATIVIDADES OFERECIDAS
O projeto combina prática esportiva e atividades educacionais e culturais. Atletismo, tênis de mesa, futebol, futsal,
basquete e voleibol são algumas das modalidades
esportivas, individuais e coletivas, oferecidas. As atividades
artísticas envolvem expressões como grafite, teatro,
música e dança. Os alunos aprendem ainda conceitos de
cidadania como respeitar o próximo, respeitar as
diferenças, a opinião dos outros e a trabalhar em grupo.
Durante as aulas, eles não ficam presos a uma única
atividade. A proposta é fazer com que participem de todas
elas, brincando e se divertindo com cooperação e solidariedade. Só assim poderão descobrir para qual atividade ou
modalidade esportiva têm maior habilidade e talento.
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Marcelo Alves Dias,

10 anos, em Caçapava Velha.
“Estou achando muito gostoso participar. Acho que
está ajudando muito a gente, que não tinha muita
opção no bairro. Aqui a gente se diverte, pratica
atividade física, aprende a ter mais agilidade”.

Os pais de alunos atendidos pelo Projeto Ponto de Encontro mostram-se otimistas em
relação ao sucesso da iniciativa. Alguns deles buscaram as atividades para tentar
preencher o tempo ocioso dos filhos, outros para afastá-los dos riscos das ruas.

Maria Nilza de Souza Henrique

dona de casa e mãe de Renan, Rener e Rean, em Caçapava Velha
“Achei ótima a vinda do projeto para cá porque as crianças não têm muita opção de lazer no bairro. Meus
meninos são aqueles do tipo que não aceitam perder. Para eles, têm que ser sempre os melhores, quando
perdem ficam chateados. E aqui, estão aprendendo a lidar com isso. Acho que vão aprender a ganhar e a
perder. O projeto veio na hora certa”.

13 anos, na Vila Paraíso.

“Espero que o projeto possa melhorar as coisas
para os adolescentes. Com o esporte, eles
ocupam a mente para não se envolver com
coisas erradas, como as drogas. Meus pais
gostaram muito de eu estar participando, porque
sou muito agitada. Agora estou ficando mais
tranqüila, já fiz algumas amizades aqui. No
começo, o pessoal falava muito palavrão, mas a
professora foi ensinando e agora já não tem
mais palavrão na aula”.

Hygor dos Santos,

8 anos, na Vila Menino Jesus.

Daniela Vaz Silva

“Estou gostando muito de aprender
novas atividades, de fazer novas
amizades. Gosto de futebol, de ser
goleiro, mas quero aprender vários
esportes aqui no projeto”.

PROJETO TRABALHA EM PARCERIA COM A ESCOLA
O Projeto Ponto de Encontro Esporte conta, na sede dos núcleos, com a parceria de escolas da rede pública. Elas servem de base para o trabalho dos
coordenadores e são parte importante no processo de parceria entre o GAMT e a comunidade para o desenvolvimento das atividades.
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Regina Célia Azevedo de Carvalho

dona de casa, mãe da Giovana Vaz Silva Ribeiro, 9 anos, em Nova Caçapava
“Minha filha queria fazer vôlei, mas não leva jeito porque é toda atrapalhada, é hiperativa, não tem
concentração. Então, como o projeto é de esporte educacional, vai oferecer uma formação mais ampla, que
é o que ela precisa. Acho que a criança precisa receber informações sobre várias atividades e modalidades,
saber o que cada uma significa para poder escolher”.

Sibere Moreira Roth

dona de casa, mãe de Jonas Gabriel e Jonathans Felipe, na Vila Menino Jesus
“Espero que, com as atividades do projeto, os meus filhos fiquem mais comunicativos. Como não gosto que
eles brinquem na rua, acabam ficando muito tempo em casa, na frente do videogame. No projeto, vão poder
conviver com outros grupos, o que vai facilitar o desenvolvimento deles e ajudar a sair da rotina”.

diretora da Escola Profa. Zélia de Castro Marques,
sede do núcleo de Caçapava Velha.

Mauro Orioli Silva

pai de Fabrício, na Vila Paraíso

“Já conhecia esta comunidade antes de vir para cá no início do ano. Sei das
necessidades das crianças e dos jovens do bairro. Fiquei muito feliz com a
vinda do projeto Ponto de Encontro – Esporte, que veio ao encontro das idéias
que eu tinha, de poder oferecer alguma atividade fora do período escolar para
esta comunidade tão carente de iniciativas como esta”.

Wilma Andrade de Oliveira

“É um projeto amplo, fundamental para o desenvolvimento da criança. Como pai, não importa que o meu
filho não saia um atleta de ponta (ao final do projeto), mas que saia um cidadão”

diretora da Escola Profa. Daphne Cesar Ghidella, na Vila Paraíso.

EVENTO DE FÉRIAS

“Há a necessidade de aproximação com a comunidade. Precisamos ter o aluno por mais tempo na escola e o esporte é imprescindível
para esta finalidade. O lazer é precário na Vila Paraíso e as crianças deste bairro são muito ociosas. Elas precisam se ocupar e, tirando
uma criança da rua, estamos tirando da ociosidade. O projeto complementa o trabalho da escola. E tem a questão da socialização, que
é muito importante. Muitos alunos ficam sozinhos em casa e neste tempo que ficam sozinhos, tudo pode acontecer. Acho que
trabalhando em conjunto, todos teremos bons resultados”.

Crianças e adolescentes de todos os núcleos de
atendimento do projeto Ponto de Encontro
Esporte se reuniram na tarde de sábado do dia 27
de julho para participar de um festival de
miniatletismo no Quartel de Caçapava, 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. No festival, as
atividades são construídas para que todas as
crianças possam participar e executar com
facilidade, utilizando espaço e material
inovadores. Mais de cem alunos participaram da

EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO PARTICIPA DE CAPACITAÇÃO
A equipe técnica do projeto participou de
uma capacitação em julho com o professor
doutor José Irineu Gorla, da Unicamp, para
conhecer detalhes do teste alemão de Coordenação Corporal para Crianças, KTK. O teste
tem por objetivo avaliar a coordenação
motora das crianças. Autor de livros e estudos
sobre o tema, Gorla é considerado referência
no assunto no Brasil. Ele é um dos

LANÇAMENTO DO PROJETO
A cerimônia de lançamento para
apresentação do projeto à comunidade
ocorreu no dia 30 de abril na sede do GAMT,
em Caçapava. Autoridades da região e
representantes da comunidade participaram
do evento. O encontro contou ainda com a
participação especial do atleta paraolímpico
Clodoaldo Silva, considerado um dos maiores

PAIS ATENTOS

medalhistas paraolímpicos de todos os
tempos na natação, e da atleta olímpica
Fabiola Molina, um dos principais nomes da
natação brasileira. Eles reforçaram a importância do projeto como fator de inclusão social e
de favorecimento do desenvolvimento pleno
da cidadania de crianças e adolescentes de
nossa região.

responsáveis pela introdução do método no
país. A atividade foi realizada na sede do
GAMT. O objetivo do projeto Ponto de
Encontro é capacitar os coordenadores para
que possam aplicar o teste nos alunos para
acompanhar a evolução da habilidade
motora das crianças atendidas. Os profissionais já aplicaram a bateria de testes nos
alunos. A avaliação será feita periodicamente.

atividade, que faz parte das ações do Ponto de
Encontro - Esporte. O evento foi coordenado
pelos profissionais do projeto sob supervisão do
professor Lázaro Velázquez, mestre cubano
residente no Brasil considerado um dos pioneiros
na implantação do miniatletismo no país. O
festival marcou também o encerramento do curso
de aperfeiçoamento em esporte educacional
realizado pelo GAMT em parceria com a Unitau.
Os profissionais de educação física e pedagogia
que fizeram o curso participaram de uma
“clínica” com o professor Velázquez no dia 26, no
GAMT, quando construíram com material
reciclado os objetos utilizados para marcar os
circuitos do festival.

CURSO DE ESPORTE EDUCACIONAL
Mais de 50 profissionais de educação física e
pedagogia participaram do primeiro módulo
do curso gratuito de aperfeiçoamento e
atualização em esporte educacional realizado
de 22 a 26 de julho pelo GAMT em parceria
com a Universidade de Taubaté (Unitau). O
curso faz parte das ações do projeto Ponto de
Encontro Esporte. O objetivo da ação é
atualizar profissionais e estudantes da área de

educação física e pedagogia para uma
atuação crítica no âmbito do esporte
educacional. O próximo módulo está
marcado para os dias 27 e 28 de Setembro
de 2013, com carga horária de 16 horas. As
aulas são realizadas no Departamento de
Educação Física da Unitau. O primeiro
módulo reuniu profissionais da região e de
cidades de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

