Evento de Férias
Jogos, brincadeiras e atividades culturais
agitaram a criançada no período de 22 a
24 de janeiro, durante o segundo Evento
de Férias do Ponto de Encontro Esporte. A
programação ocorreu na sede do GAMT e
Parque Ecológico da Moçota, com a
participação de alunos de todos os núcleos
e coordenadores do projeto.
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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 ou ser bolsista de escolas
particulares; ter disponibilidade de horário e apresentar documentos.

Endereços dos núcleos:
Núcleo 1:

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:

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

Núcleo 4:

Vila Menino Jesus – Quadra Poliesportiva
Vila Menino Jesus
Rua Firmino Moreira da Costa, s/n
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Projeto Ponto de Encontro Esporte
O Ponto de Encontro Esporte é uma realização do GAMT – Grupo de Assessoria e Mobilização de Talentos,com
patrocínio da Petrobras por meio do Programa Petrobras Esporte e Cidadania. O objetivo é utilizar o esporte
educacional como meio para favorecer o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes de Caçapava, de 8
a 17 anos de idade. O projeto, que teve início em abril, combina prática esportiva e atividades educacionais e
culturais, realizadas no contraturno escolar em quatro núcleos de atendimento. Acompanhe aqui as
ações desenvolvidas pelo projeto no segundo semestre de 2013.

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
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Quadra revitalizada
Ação do Ponto de Encontro Esporte, por meio da parceria com a oficina de grafite do GAMT, possibilitou em agosto a
revitalização da quadra poliesportiva da escola Professora Zélia de Castro Marques, sede do Núcleo 2, em Caçapava
Velha. As pichações que cobriam os muros deram lugar a coloridos grafites, o que deixou a quadra bem mais bonita.

“Depois que entrei no projeto me desenvolvi bastante.
Antes, não conseguia nem pegar na bola. Agora já
consigo jogar vôlei e participar das outras atividades.
Também na escola, as notas estão melhores. Eu era
meio relaxada, agora tenho mais disciplina.”

Aline Ramos Soares,
13 anos

“Como gosto muito de atividades físicas, o projeto está sendo muito importante para me ajudar a
conhecer mais sobre as modalidades. Gosto de participar de tudo e penso em ser, no futuro,
professora de computação ou jogadora de futebol”

Projeto contribui para melhora do
rendimento escolar
O Ponto de Encontro Esporte aposta na abordagem interdisciplinar para
contribuir para o desenvolvimento pleno de crianças e adolescentes atendidos. Além de favorecer a evolução da capacidade física e motora, o projeto
tem ainda como objetivo impactar na melhora do rendimento escolar dos
alunos. De acordo com dados do acompanhamento pedagógico realizado
pelo projeto no primeiro semestre, esse impacto foi positivo: 55,75% dos
alunos apresentaram aumento no rendimento escolar após início das
atividades.

Aumento do
rendimento
escolar por
núcleo:

Matheus Simões,

Conselho de Acompanhamento

14 anos

“Acho que o projeto ajuda principalmente na parte de saúde, condicionamento físico, porque
oferece vários tipos de atividades. Procuro participar de todas. É bom também para ajudar a
conhecer mais pessoas, fazer amizades.”

Poliana Souza,
12 anos

“Comecei aqui no projeto algumas semanas depois do início das aulas e logo aprendi várias
brincadeiras e também a trabalhar em equipe, porque fazemos várias atividades em grupo. São
sempre coisas novas, atividades diferentes, a maioria não conhecia antes.”

A comunidade participa do projeto Ponto de
Encontro Esporte de várias formas. Uma delas é
por meio do Conselho de Acompanhamento,
composto 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 dos conselheiros é
propor e discutir ações conjuntas que resultem
em melhorias para os atendidos. O conselho foi
formado em setembro e já realizou três
reuniões ordinárias.

Oficinas de capoeira
Alunos dos quatro núcleos de atendimento do Ponto de Encontro
Esporte participaram durante o mês de setembro de uma atividade
especial: as oficinas de capoeira ministradas pelo professor Tiago
Bernardes, Coordenador de Esporte do projeto. Além de receber
informações sobre a capoeira, os atendidos se
divertiram participando de aulas práticas.

Ginástica artística
O Ponto de Encontro Esporte é desenvolvido em jornadas nas quais os
atendido são apresentados a modalidades esportivas diversas, ampliando seus
conhecimentos e favorecendo o desenvolvimento físico e motor. Em outubro,
uma das atrações das jornadas foi a aplicação de uma série de ginástica
artística. Os alunos puderam praticar e aprender mais sobre esta modalidade
esportiva, que trabalha aspectos como habilidade motora e capacidade física.
Tudo com acompanhamento dos coordenadores de núcleos.
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60%
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Núcleo 1
Jd. Maria
Elmira/
Nova
Caçapava
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Curso de aperfeiçoamento
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Núcleo 4
Vila Menino
Jesus

O Ponto de Encontro Esporte foi um dos convidados a participar do “1º
Fórum Rede de Parceiros Multiplicadores de Esporte Educacional” realizado
pelo Instituto Esporte & Educação, presidido pela medalhista olímpica de
vôlei Ana Moser, em parceria com a Petrobras. O encontro aconteceu entre
os dias 18 e 19 de novembro, em Itatiba, e reuniu professores, gestores e
patrocinadores de cinco estados para discutir ações destinadas ao ensino e
à aprendizagem do Esporte Educacional. Os professores Luiz Marcelo
Ribeiro da Luz, coordenador geral do Ponto de Encontro Esporte, e Tiago
BernaRdes, coordenador de esportes, representaram o projeto no Fórum.

A medalhista
olímpica de
vôlei Ana Moser
e a gerente de
investimento da
Petrobras,
Rosane Aguiar

Os coordenadores
Luiz Marcelo Ribeiro
da Luz e Tiago Bernardes
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Núcleo 3
Vera Cruz/
Vila Paraíso

Ponto de Encontro Esporte participa de fórum sobre
esporte educacional
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O Ponto de Encontro Esporte oferece
capacitação gratuita para profissionais e
estudantes de Educação Física e Pedagogia. O
curso, estruturado em módulos, é realizado em
parceria com a Unitau (Universidade de
Taubaté). O terceiro módulo ocorreu entre os
dias 27 e 31 de janeiro. O programa abordou os
seguintes temas: atividades aquáticas; ginástica
artística e atividades circenses; esportes
alternativos e de natureza; e psicologia do
esporte. O segundo módulo do curso, que
aconteceu em setembro, reuniu cerca de 50
participantes
e
abordou
os
temas
“desenvolvimento motor” e “jogos e
brincadeiras”.

Núcleo 2
Caçapava
Velha/
Piedade

52,94%

13 anos

Acompanhar a evolução da habilidade motora
de crianças e adolescentes é um dos objetivos
do Ponto de Encontro Esporte. A verificação é
feita por meio da aplicação de uma bateria de
testes que tem com base o método alemão
KTK (Coordenação Corporal para Crianças).
Durante o mês de setembro, os alunos dos
quatro núcleos de atendimento do projeto
passaram por essa avaliação.

51,85%

Gabrielly Silveira,

56,90%

FALA O
ALUN

Coordenação motora

