O projeto Ponto de Encontro Esporte é uma iniciativa do GAMT – Grupo de Assessoria e Mobilização de Talentos, de Caçapava/SP,
com patrocínio da Petrobras por meio do Programa Petrobras Esporte e Cidadania. O projeto tem o apoio da Prefeitura de Caçapava
e da Universidade de Taubaté. A iniciativa beneficia crianças e adolescentes de Caçapava, de 8 a 17 anos de idade, com a promoção
de atividades esportivas, culturais e educacionais realizadas no contraturno escolar. No primeiro semestre de realização, o projeto já
apresentou resultados positivos, como a contribuição para melhora no rendimento escolar dos atendidos.

Foto: Nana Gelli

Veja mais nas páginas 4 e 5

Página 6

O atleta Ederson Vilela,
de Caçapava, fala sobre
importância do esporte
para desenvolvimento
de crianças e jovens.

Ponto de Encontro
promove evento de
férias em janeiro.
Página 3

PALAVRA DO
COORDENADOR

EDITORIAL
O GAMT – Grupo de Assessoria e Mobilização de Talentos
tem a satisfação de apresentar o segundo número da Revista
Ponto de Encontro Esporte, veículo de comunicação do
Projeto Ponto de Encontro Esporte, patrocinado pela
Petrobras através do Programa Petrobras Esporte e Cidadania.
Neste número mostraremos a continuidade de ações do
Projeto e os avanços já conquistados através da intervenção
de nossa equipe multidisciplinar (Professores de Educação
Física, Pedagoga, Psicóloga e Assistente Social), junto às 440
crianças atendidas pelo projeto em nossos quatro núcleos de
esporte educacional.
Os avanços alcançados e o cumprimento das metas
apresentadas nesta edição foram observados através de
indicadores e de instrumentos de pesquisa que buscaram
mapear entre outras coisas o percentual de alunos que tiveram
progresso escolar, índice de frequência dos participantes,
percentual de participantes e familiares satisfeitos com
as atividades oferecidas e percentual de participantes que
apresentaram evolução em suas habilidades motoras,
cognitivas e psicossociais.
Também apresentamos as atividades até então desenvolvidas
e que compõem nosso plano pedagógico em atendimento
as diretrizes do Programa Petrobras Esporte e Cidadania,
como promoção e interação das diferenças e respeito
às individualidades, sinergia com políticas públicas
especialmente nas áreas de esporte, educação e cultura,
incentivo à autonomia, à cooperação e à corresponsabilidade
e valorização das identidades regionais e saberes populares.
Desejamos a você leitor, colaborador, parceiro, aluno e amigo
do GAMT, uma ótima leitura.
Até a próxima edição da Revista Ponto de Encontro Esporte.

EXPEDIENTE
A Revista “Ponto de Encontro Esporte” é uma publicação para divulgação
das ações do projeto Ponto de Encontro Esporte realizado pelo Grupo de
Assessoria e Mobilização de Talentos (GAMT), com patrocínio da Petrobras
por meio do Programa Petrobras Esporte e Cidadania.
Coordenação do projeto: Luiz Marcelo Ribeiro da Luz
Jornalista Responsável: Maria Bernardino – MBT 25515
Editoração: Binah Propaganda
Tiragem: 1000 exemplares
Impressão: Gráfica Offset
Distribuição gratuita e dirigida.

O GAMT, por meio das ações do Projeto Ponto de Encontro
Esporte, viabilizadas pelo Programa Petrobrás Esporte
e Cidadania, vem modificando a perspectiva de vida de
inúmeras crianças e adolescentes do município de Caçapava,
o que impacta também suas famílias e comunidades. No
dia-a-dia, através da metodologia do Esporte Educacional,
os atendidos integram, socializam experiências, dialogam
para encontrar soluções para desafios, cooperam uns com
os outros, superam seus limites, ativam todas as áreas de seu
corpo, constroem novas perspectivas e ampliam seu repertório
motor, cognitivo e psicossocial. Nossa equipe está sempre em
busca de suprir as necessidades de nossos atendidos com
Jornadas criativas, um bom canal de comunicação, uma
grande variedade de atividades e materiais, acompanhamento
do rendimento escolar, suporte psicológico e muita atenção.
Já percebemos mudanças e consideramos que estamos
trilhando o caminho para um resultado expressivo de
nosso trabalho, integrando nossos
atendidos, familiares, comunidades
e escolas. O retorno sempre muito
positivo das famílias, da comunidade
escolar e principalmente dos nossos
atendidos, nos faz ter certeza que o
Esporte Educacional e a metodologia
de trabalho, desenvolvida por nossa
equipe, potencializam as ações
de transformação social e é neste
trabalho que acreditamos, desta forma
buscaremos a cada dia excelência em
nossas ações.
Tiago Bernardes de Jesus – Coordenador de Esportes
do projeto Ponto de Encontro Esporte

TRIBUNA LIVRE

O coordenador geral do projeto Ponto de Encontro Esporte,
professor Luiz Marcelo Ribeiro da Luz, foi à Câmara Municipal
de Caçapava em agosto para apresentar as ações do projeto.
Ele fez uso da Tribuna Livre (conforme estabelece o Art. 40
do Regimento Interno da Casa) e, durante 10 minutos, falou
sobre a iniciativa, reforçando que o investimento da Petrobras
no projeto é um presente para população de Caçapava.
Durante a exposição, ele traçou um panorama das atividades
desenvolvidas pelo projeto em Caçapava na área do esporte
educacional e chamou a atenção dos vereadores para a
importância da parceria com o poder público e com a
comunidade para a realização do Ponto de Encontro Esporte,
em benefício de crianças e adolescentes do município.

Evento de Férias:
atividades culturais,
esportivas e muito lazer
A programação do segundo Evento de Férias do Ponto de Encontro Esporte, realizada entre os dias 22 a 24 de janeiro, contou com
atrações como modalidades esportivas, atividades culturais, além de muita brincadeira. Todas as atividades tiveram o acompanhamento
dos coordenadores do projeto e ocorreram na sede do GAMT e no Parque Ecológico da Moçota.
Este é o segundo evento de férias do projeto. O primeiro, realizado em julho, reuniu mais de cem crianças em um festival de miniatletismo
na pista do Quartel de Caçapava. O objetivo é proporcionar a interação entre os alunos de todos os núcleos de atendimento do
Ponto de Encontro Esporte e funcionar como opção de entretenimento durante as férias.

Foto: Diego Alves

Foto: NDC/GAMT

Foto: Nana Gelli

Metas, Resultados e
Evolução de Indicadores
do Projeto Ponto de
Encontro Esporte.
Neste espaço buscaremos apresentar
a você leitor um resumo dos objetivos
propostos e das ações e metas já atingidas
pelo Projeto Ponto de Encontro Esporte.
O projeto Ponto de Encontro Esporte tem
por objetivo contribuir para a formação
do cidadão crítico e participativo, por
meio da prática do esporte educacional,
favorecendo o desenvolvimento de
comunidades de baixa renda na região
do Vale do Paraíba do Sul – SP, através
da implantação de núcleos de esporte
educacional e da disseminação do conceito
de educação integral no município de
Caçapava/SP.
Na busca por atingir este objetivo o Projeto
Ponto de Encontro Esporte compôs uma
equipe multiprofissional propiciando a
criação de 22 novos empregos nas áreas
de: Gestão de Projetos (1), Comunicação
(1), Avaliação (1) Coordenação Técnica
(4), Docência em Educação Física (12) e
Arte Educação (3). Estes profissionais são
responsáveis pela gestão, implantação e
desenvolvimento das ações do projeto nas
áreas relativas à aplicação da metodologia
e da avaliação do cumprimento das metas
estabelecidas em nosso plano pedagógico
em consonância com as diretrizes do
Programa Petrobras Esporte e Cidadania.
O Projeto Ponto de Encontro Esporte,
além do objetivo já descrito, que é a
implantação de quatro núcleos de esporte
educacional e do atendimento a 440 alunos
entre a faixa etária de 08 a 17 anos, também
busca garantir a continuidade do projeto
através da disseminação do conceito de
esporte educacional. Para isto, foi criado
com o apoio da Universidade de Taubaté
– UNITAU o Curso de Aperfeiçoamento
e Atualização em Esporte Educacional
levando formação para profissionais de
Educação Física, Pedagogia, Psicologia e
áreas afins.
Na Tabela 1 podemos observar os
módulos já desenvolvidos e nº de alunos
inscritos:

Modulo

Data

Nº inscritos

I

22 a 26/07/13

45

II

27 e 28/09/13

52

III

27 a 31/01/14

60

Tabela1. Curso Esporte Educacional

Quanto ao perfil dos profissionais inscritos podemos observar no Gráfico 1, que 56% dos
alunos desenvolvem suas atividades pedagógicas em escolas e organizações governamentais.

Grafico1. Perfil de Inscritos Curso Esporte Educacional

Quanto ao nível de satisfação em relação ao conteúdo apresentado, 74% dos alunos
responderam como muito satisfatório conforme pode ser observado no Gráfico 2.

Grafico2. Nível de Satisfação Curso Esporte Educacional

Outro aspecto avaliado no período foi o nível de satisfação dos alunos e de seus
responsáveis quanto às ações e atividades desenvolvidas pela equipe de Profissionais do
Projeto Ponto de Encontro Esporte. Dentre os itens avaliados junto aos alunos temos:
nível de frequência nas jornadas; nível de importância sobre sua vida; qualidade da
equipe de profissionais; qualidade dos materiais utilizados nas aulas, qualidade dos
espaços esportivos utilizados, importância do aprendizado e capacidade de realização
das tarefas. Nos Gráficos 3 e 4 podemos observar os resultados encontrados junto aos
alunos nos itens importância para sua vida e qualidade dos profissionais.

Gráfico 3. Nível de Importância

Os valores encontrados demonstram a qualidade técnica da equipe de profissionais e o
impacto positivo sobre a formação e a qualidade de vida dos alunos.

Grafico 4. Qualidade Profissionais e Insumos

Os questionários aplicados aos pais contem um número maior de questões, para fins de
apresentação destacamos os resultados obtidos nos itens: mudanças e desenvolvimento
propiciados aos filhos e impacto do Projeto na sua comunidade, também nestes itens
os resultados alcançados são bastante favoráveis, como demonstram os Gráficos 5 e 6.

O Projeto Ponto de Encontro Esporte
realizou suas ações conforme cronograma
de trabalho, obtendo um bom rendimento
quanto à captação de atendidos e na
relação com a comunidade na qual
as crianças e jovens estão inseridas.
Manteve-se como pode ser observada
boa qualidade de atendimento, e também
bom relacionamento com o poder
público e as lideranças comunitárias e
gestão escolar. O nível de satisfação das
crianças e de suas famílias é muito bom,
mostrando-se participativas
e interessadas na pratica esportiva
propiciada pelo projeto.
Indicadores relacionados ao percentual
de alunos que tiveram progresso escolar,
índice de frequência dos participantes e
evolução em suas habilidades motoras,
cognitivas e psicossociais foram avaliados
no período de vigência do Projeto com
resultados também satisfatórios e que
serão apresentados nas próximas edições
da Revista Ponto de Encontro Esporte.
Por Luiz Marcelo Ribeiro da Luz
Coordenador Geral do
Ponto de Encontro Esporte
Com Michele Amorim
Coordenadora de Psicologia

Sâmia Fernandes

Coordenadora Pedagógica

Tiago Bernardes

Coordenador de Esporte

Gráfico 5. Mudanças e Desenvolvimento

Gráfico 6. Impacto na Comunidade

EDERSON VILELA PEREIRA
Jovem atleta de Caçapava fala sobre esporte educacional e sua trajetória como corredor
O atleta Ederson Vilela Pereira, de
Caçapava, tem 23 anos e iniciou no atletismo
aos 15. Desde então, coleciona títulos,
especializando-se em corridas de 5.000m e
10.000m, além de provas de cross country.
Atualmente integra a equipe de atletismo da
Prefeitura de São José dos Campos e a última
conquista importante foi a vitória nos 6 km
da provada de rua do Circuito Bradesco, em
Goiânia (GO), no último dia 3 de novembro.
Mas o grande feito do atleta em 2013 foi vencer
os 5.000m do Troféu Brasil de Atletismo no
Parque do Ibirapuera, em São Paulo, no mês
de junho, disputando com outros 20 corredores
de elite, entre eles Marilson Gomes dos Santos,
considerado um dos melhores maratonistas
brasileiros.
Nesta entrevista, Ederson fala sobre a
importância de iniciativas como o projeto
Ponto de Encontro Esporte para crianças e
jovens, e sobre sua carreira. Acompanhe.

Educação pelo esporte

A junção do esporte com a educação
é fundamental para a base do
desenvolvimento de crianças e jovens.
Acredito no esporte como um meio para
fazer do Brasil um país melhor. O esporte
traz benefícios para criança, fazendo com
que se torne mais responsável e tenha mais
saúde.

O começo

Comecei com 9 anos jogando bola e
correndo. Com 15 anos larguei a bola
e foquei na corrida. Foi quando surgiu
a equipe de São José dos Campos, que
ia me arrumar um patrocínio para
representá-los nas provas, já que eu vinha
sendo destaque em algumas competições.
Fiquei quatro anos competindo por

Principais vitórias
Cross Country - Bicampeão brasileiro de
menores em 2006 e 2007
Medalha de prata no Sul-Americano de Cross
Country de Menores do Rio de Janeiro/2007
Medalha de bronze no Sul-Americano de
Cross Country Juvenil, em Assunção/2008 e
Concepción/2009
3.000 m - Bicampeão brasileiro de menores em
2006 e 2007
5.000 m - Campeão brasileiro juvenil, em
Uberlândia/2009
Campeão brasileiro adulto, em São Paulo/2013
10.000 m - Medalha de prata no PanAmericano Juvenil de Trinidad & Tobago/2009
Medalha de prata no Sul-Americano Juvenil de
São Paulo/2009
Campeão brasileiro juvenil, em
Uberlândia/2009

São José. Depois tive a passagem por
outros clubes, como o BMF Bovespa, de
Campinas. Foi quando mudei de treinador
também e passei a treinar com Ricardo
D´Angelo, que é o mesmo treinador
do Vanderlei Cordeiro (ex-maratonista
medalha de bronze nas Olimpíadas de
Atenas em 2004); agora voltei e estou
competindo por São José novamente.
Ederson Vilela

Meta para o futuro

Disputar as olimpíadas de 2016 é meu
grande objetivo. Quero focar nisso e
conseguir o índice para participar.

Importância de iniciativas como o
projeto Ponto de Encontro Esporte

Todo projeto assim é importante para
crianças e jovens. E não é só visando
formar um atleta de ponta. O importante
é fazer a pessoa sair dali (do projeto) um
cidadão formado, com educação, bem
preparado para o mercado. Na minha
época, não tive este tipo de oportunidade.
O conselho que dou é que os garotos
levem a sério e aproveitem bem esta
oportunidade. Procurem estar sempre
seguindo o que é pedido para eles, se
esforçando ao máximo que, podem
ter certeza, vão ter benefícios com este
aprendizado no projeto.

Os treinos

Continuo treinando com o Ricardo
D´Angelo, só que a distância. Ele manda
as planilhas de treinos e sigo fazendo
daqui; de vez em quando vou a Campinas.
Sempre dei um jeito de treinar. Na época
de escola, estudava pela manhã e treinava
à tarde. Depois os treinos começaram a

ficar mais específicos e comecei a treinar
cedo e à tarde e estudar à noite. Antes, só
corria. Agora, procuro outras coisas para
complementar os treinos, como academia,
pilates. Uma vez por semana treino na pista
do CTI (Estádio Municipal Felix Guisard)
em Taubaté.

As vitórias
Vencer o Troféu Brasil de Atletismo
em junho foi a minha mais importante
vitória porque foi o campeonato adulto;
já tinha ganhado na categoria de base.
Foi importante também por disputar
com atletas como Marilson Gomes. No
começo do ano, eu já vinha correndo
algumas provas de 5.000 m e já estava
correndo bem. Em maio, consegui um
resultado expressivo, quando fui o terceiro
colocado e melhor brasileiro no Grande
Prêmio de Uberlândia (MG), uma prova
internacional, perdendo apenas para um
queniano e um chileno. Então pensei:
com esta marca, acho que posso tentar o
brasileiro. Nesse período, intensifiquei o
treinamento visando essa prova. E valeu a
pena. Este ano fui também para o mundial
de cross country, na Polônia. Fui o segundo
colocado brasileiro.

PARCERIAS QUE GARANTEM
O DESENVOLVIMENTO DAS
AÇÕES DO PONTO DE
ENCONTRO ESPORTE
O projeto Ponto de Encontro
Esporte aposta na ampliação de
parcerias para atingir plenamente os
objetivos que se propõe: contribuir
para o pleno desenvolvimento de
crianças e adolescentes atendidos
por meio da promoção de atividades
multidisciplinares.
O arco de parcerias compreende
apoios oficiais, como o firmado com
a Universidade de Taubaté e com a
Prefeitura de Caçapava, mas também
a contribuição das famílias, da
comunidade e das escolas que servem de
base para o trabalho nos quatro núcleos
de atendimento do projeto.
As escolas exercem um importante
papel nesse processo de parceria. Além
de servirem de base para os núcleos
e funcionarem como um canal entre
o projeto e as famílias dos atendidos,
contribuem ainda com a estruturação
do Conselho de Acompanhamento do
Ponto de Encontro Esporte.
Para o diretor da escola Aluisio França
Barbosa, Luiz Fernando de Paula Motta,
que é também conselheiro do projeto,
com uma ação conjunta envolvendo
o projeto, a escola, a Secretaria de
Educação do município e a comunidade,
quem sai ganhando são as crianças e os

Luiz Fernando de Paula Motta

jovens atendidos.
“O esporte é sempre muito importante
para ajudar no desenvolvimento
integral da criança, tanto físico, quanto
motor. Então o trabalho que o Ponto de
Encontro propõe só vem acrescentar ao
trabalho de nossos professores”, disse
ele, que dirige a escola localizada no
Parque Eldorado e que serve de base
para o Núcleo 4 do projeto, na Vila
Menino Jesus. A escola atende 890
alunos, até 12 anos de idade.
“O projeto só favorece a comunidade,
oferecendo atividades para que as
crianças não fiquem nas ruas fora
do período escolar. Nós temos aqui
na escola pais muito atentos, que se
preocupam, então o projeto colabora
neste sentido. Na atividade, os pais
costumam acompanhar. A comunidade,
é uma comunidade participativa. O fato
de ter o apoio dessa comunidade, facilita
o trabalho”, afirmou ele.
Os pais dos alunos também são
parceiros imprescindíveis para a
consolidação das ações do projeto e
têm representatividade no Conselho de
Acompanhamento. “O envolvimento
das famílias é fundamental para o
trabalho do projeto fazer a diferença”,
disse o professor Luiz Marcelo Ribeiro
da Luz, coordenador geral do Ponto de
Encontro Esporte, durante a segunda
Reunião Ordinária do Conselho de
Acompanhamento, que ocorreu em 11
de novembro. Ele preside o Conselho.
“Depois que passou a fazer parte do
projeto, minha filha teve uma melhora
muito grande em seu desenvolvimento,
então faço questão de participar”, disse
a dona de casa Maria Aparecida da Silva
Monteiro, conselheira representante dos
pais de alunos do Núcleo 4.
“Eu participo e acompanho todas
as atividades. Acho que o papel do
Conselho de Acompanhamento é
muito importante neste sentido, nos dá
força para cobrarmos melhorias para o
projeto”, finalizou.
“O conselho é importante para todos os
envolvidos, para os alunos, a instituição,

a comunidade. Participando, tomamos
conhecimento do andamento do projeto
fora e dentro das quadras”, disse Paulo
Cesar Berti Braga, chefe da Divisão de
Esporte e representante da Secretaria de
Cultura, Esporte e Lazer no Conselho.

Maria Aparecida da Silva Monteiro

Conselho de Acompanhamento do
Ponto de Encontro Esporte

GINÁSTICA ARTÍSTICA
O Ponto de Encontro Esporte é desenvolvido em jornadas nas
quais os atendidos 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.

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.
A revitalização proporcionou o resgate da quadra por parte
da comunidade, segundo a direção da escola. Conforme
relatou a vice-diretora Elaine Pereira Almeida Kokot, durante
reunião do Conselho de Acompanhamento do projeto, em
novembro, “Com a ocupação do espaço com as atividades do
projeto, a comunidade passou a ver a quadra com bons olhos
novamente”.
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Ponto de Encontro Esporte
participa de fórum sobre
esporte educacional
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.

Núcleo 1:

Núcleo 2:

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

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

Ponto de Encontro
No evento ONG Brasil
O Ponto de Encontro Esporte participou entre os dias 28 e 30 de
novembro da 5ª edição do evento ONG Brasil, em São Paula. A feira é
considerada o maior encontro intersetorial de responsabilidade social
da América Latina, reunindo formadores de opinião da iniciativa
privada, das organizações da sociedade civil e do poder público.

Núcleo 3:
Vera Cruz
Quadra da Escola Profa.
Daphne Cesar Ghidella
Av. Marechal Castelo
Branco, 144 – Vila Paraíso

Informe-se pelo tel.: (12) 3652-8015
www.gamt.org.br
Realização

Apoio

Patrocínio

Núcleo 4:
Vila Menino Jesus
Quadra Poliesportiva
Vila Menino Jesus
Rua Firmino Moreira
da Costa s/n

