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O projeto Ponto de Encontro Esporte é uma realização 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. 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. A inciativa combina prática esportiva com atividades
educacionais e culturais, realizadas no contraturno escolar em quatro núcleos de atendimento. Acompanhe aqui as ações
desenvolvidas pelo Ponto de Encontro Esporte no último semestre.
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EDITORIAL
O GAMT – Grupo de Assessoria e Mobilização de Talentos
tem a satisfação de apresentar o terceiro 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 apresentados nesta edição foram
observados através de indicadores e de instrumentos
de pesquisa que buscaram mapear entre outras coisas
desempenho do rendimento escolar dos atendidos e
percentual de participantes que apresentaram evolução em
suas habilidades motoras após aplicação de teste especifico.
Também apresentamos as atividades até então desenvolvidas
e que compõem nosso plano pedagógico em atendimento
às 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: 2000 exemplares
Impressão: Resolução Gráfica
Distribuição gratuita e dirigida.

“O GAMT (Grupo de Assessoria e Mobilização de Talentos),
através da ação do Ponto de Encontro Esporte, vem
permitindo a crianças e adolescentes inseridas no projeto a
possibilidade de se desenvolver em todos os âmbitos de sua
vida (biopsicossocial) contando com a equipe multidisciplinar
que possuímos. Assim, no aspecto Psicológico podemos
destacar a melhora no relacionamento interpessoal,
cooperação, capacidade de compreensão e tolerância com
o outro, persistência e socialização, o que é resultado de um
trabalho que vem sendo desenvolvido através do Esporte
Educacional, na busca do respeito à diversidade e limitações
dos outros. A melhora no âmbito familiar e escolar é um
feedback positivo que temos tido constantemente de ambas
as partes, isso resulta num ambiente familiar mais tranquilo
e respeitoso assim como em sala de aula favorecendo ainda
mais a melhora no rendimento escolar. Dentro desse trabalho
nosso foco é sempre a qualidade de vida das pessoas que estão
inseridas direta e indiretamente no projeto, com o trabalho de
aproximação com a família através de
Aplicação de Anamneses, conversa de
orientação, acolhimento e, em casos
mais específicos, sendo realizados
encaminhamentos a serviços Públicos
do município. Hoje esse trabalho que
esta sendo feito passa a ser cada dia
mais gratificante, pois essas ações
que estão sendo realizadas buscam
melhorar diariamente, resultando em
transformações e impacto na vida das
pessoas que fazem parte desse projeto.”
Michele Cristina da Silva Amorim
Coordenadora de Psicologia do projeto Ponto de Encontro Esporte

“O projeto Ponto de Encontro Esporte, realizado pelo
GAMT com o patrocínio da Petrobras por meio do
Programa Esporte e Cidadania, tem contribuído de maneira
efetiva para o desenvolvimento físico, social e cognitivo
das crianças e adolescentes do município de Caçapava.
E é com satisfação que nossa equipe transmite conceitos
de cidadania, valorizando o convívio em grupo em cada
atividade ministrada. Nas jornadas os alunos têm conhecido
diferentes modalidades esportivas, trabalhadas dentro da
metodologia do esporte educacional, além do resgate de
jogos e brincadeiras que visam à preservação da cultura local.
O projeto conta ainda com arte educadores, que através da
música e do grafite enriquecem cada encontro com nossos
alunos. Eles também participam de eventos externos. Tais
eventos trouxeram novas experiências e relatos dos próprios
participantes, como lugares jamais visitados pelos mesmos.
Com isso, o projeto amplia as possibilidades para os alunos
conhecerem novos lugares em seu município. Ademais, cada
participante do projeto tem sua vida escolar monitorada.
Este acompanhamento engloba desde análises dos boletins
e frequência escolar dos alunos, além
da participação de nossa equipe
em reuniões de pais nas escolas,
contribuindo para aproximação da
comunidade local em nosso projeto.
É com muito contentamento que
faço parte de cada ação a fim de
atingirmos, como equipe, cada meta,
apresentando resultados e evolução
nos objetivos do projeto Ponto de
Encontro Esporte.”
Sâmia Fernandes
Coordenadora Pedagógica

Evento de Férias:
Copa GAMT movimenta
alunos do Ponto de
Encontro Esporte
modelo de competição, os alunos foram
convidados a participar de forma efetiva
de todas as atividades e preparativos do
evento.
Segundo a coordenação do projeto, além
de envolver os alunos em um processo de
construção coletiva, a iniciativa estimulou
ainda a conscientização das crianças e
adolescentes sobre a história do bairro
onde moram, ampliando a identidade
local, e ajudou-os a perceber que, mesmo
em situações de competição, o esporte
possibilita a convivência de forma
harmônica.
Alunos e educadores do projeto
trabalharam em conjunto para construir
todo o evento, que teve como base a
disputa entre equipes.
Cada núcleo sediou um torneio interno
de futsal e miniatletismo com todas
as equipes jogando entre si. A que
somasse maior número de pontos seria

Foto: NDC / GAMT

Aproveitando o período de realização da
Copa do Mundo no Brasil, o Ponto de
Encontro Esporte desenvolveu nos meses
de junho e julho o projeto Copa GAMT
com o objetivo de promover a interação
entre os alunos dos quatro núcleos de
atendimento.
Dividida em oito etapas, a Copa GAMT
envolveu atividades nas modalidades futsal
e miniatletismo. A final ocorreu no dia 16
de julho, na sede do GAMT, marcando o
encerramento do terceiro evento de férias
do Ponto de Encontro Esporte.
Além de promover a disputa entre os
núcleos, o projeto teve por objetivo ainda
trabalhar um conceito de competição
baseado nos princípios do esporte
educacional, capaz de ser aplicado em
diferentes realidades possibilitando a
participação de todos.
Durante o torneio, cujo regulamento foi
construído especificamente para este
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a representante do núcleo, com direito
a desafiar os representantes dos outros
núcleos. O campeão geral entre os
quatro núcleos, além de receber o troféu
itinerante, ganharia o direito de desafiar
a equipe de profissionais do Ponto de
Encontro Esporte.
O regulamentou estimulou ainda a
participação da família e de amigos
no evento. Cada aluno que levasse um
familiar à quadra para torcer ganharia três
pontos. Quem levasse um amigo, ganharia
um ponto.
Trabalhou ainda conceitos de cidadania
e meio ambiente. O time que levasse
mais materiais recicláveis, por exemplo,
acumularia pontos na contagem geral.
A equipe vencedora da Copa GAMT foi a
representante do núcleo 4, da Vila Menino
Jesus.

PROJETO PONTO DE
ENCONTRO ESPORTE E A
COORDENAÇÃO MOTORA
A avaliação da coordenação motora pode
ser realizada por meio de testes motores
e um destes testes vem sendo muito
utilizado nos últimos anos: o Teste KTK.
Desenvolvido na Alemanha por Kiphard
e Schiling (1974) e difundido no Brasil
por Gorla, Araújo e Rodrigues (2010)
o teste permite avaliar a coordenação
motora através de quatro subtestes que
mensuram as facetas da coordenação:
Equilíbrio Dinâmico, Força de Membros
Inferiores, Lateralidade e Estruturação
Espaço Temporal.

Inicialmente
foram
avaliadas
40
crianças participantes do projeto em
dois momentos (pré e pós-intervenção)
para padronização das avaliações.
Os resultados mostram que meninos
apresentaram melhora significativa no
equilíbrio (Fig.1) e resultados semelhantes
foram observados em meninas (Fig. 2).
Outro resultado interessante do projeto é
que as atividades resultaram em melhora
na estruturação espaço temporal. A
melhora em aspectos da coordenação
motora como parte de qualquer programa

de educação física permite à criança ter
condições de aprender movimentos mais
complexos em outros contextos como,
por exemplo, atividades esportivas e de
lazer. Os resultados desta análise serão
apresentados pela estagiária Caroline
Glavickas Soares Costa no III Congresso
Nacional de Psicologia da Motricidade
Humana, Esporte, Recreação e Dança que
será na UNESP - Rio Claro de 28 a 30 de
Agosto de 2014.

Fig 1. Equilíbrio em meninos

Fig 2. Equilíbrio em meninas

Fig 3. Estruturação Espaço temporal em meninas

ATITUDES DOS ALUNOS DURANTE AS AULAS
Foi desenvolvida pela Coordenadora de
Psicologia do projeto, Michele Amorim,
uma escala de atitudes durante as aulas.
A escala é composta por seis questões que
identificam o comportamento dos alunos
nas atividades: comportamento frente a
resultados adversos, frente às dificuldades
dos colegas e frente às próprias dificuldades.
Na avaliação inicial para desenvolvimento
do protocolo foram avaliados 97 alunos
dos quatro núcleos atendidos pelo
projeto. Foram identificados alguns
parâmetros interessantes que apontam
para o comportamento dos alunos. Vinte
e quatro alunos afirmaram que ficam
com algum tipo de raiva quando perdem
em alguma atividade competitiva. Treze
alunos entre os avaliados afirmaram que

sempre desejam que os colegas façam as
coisas de seu jeito. Um dado relevante é
que 45 dos entrevistados afirmaram que
não estão acostumados a auxiliar colegas
com algum tipo de dificuldade durante as
atividades. Uma das questões avaliava a
tolerância dos entrevistados frente a erros
dos colegas em situações de jogo. Dezoito
alunos afirmaram ter raiva frente a erros
dos colegas. Nove alunos afirmaram
nunca pedir ajuda quando com alguma
dificuldade e apenas 4 alunos afirmaram
desistir frente às dificuldades apresentadas
nos jogos.
Para Michele, a realização dessa avaliação
foi importante para permitir a identificação
dos aspectos psicossociais das pessoas
que frequentam o projeto, as quais se

enquadram no grupo de vulnerabilidade
social. Foi possível ainda identificar
fatores que poderiam estar associados
ao quadro de vulnerabilidade. Em linhas
gerais, observou-se que adolescentes entre
14 a 17 anos são os que mais apresentaram
agressividade diante das atividades
desenvolvidas. Estes apresentam maior
dificuldade de entendimento diante
da perda de algum jogo ou atividade
enquanto crianças inferiores a essa idade
são mais tolerantes a resultados negativos.
Porém com o desenvolver das atividades
de Esporte Educacional nas jornadas
diárias os comportamentos observados
vêm apresentando melhoras junto ao
aprendizado.

Resultados da avaliação pedagógica
Nível

Valor

2º e 3º ciclos
fundamental

74,28%

Resultado
dos alunos do Projeto
Ponto de Encontro - Esporte
apresentaram aumento no
rendimento escolar.

Nível
4º ano do
fundamental
ao 3º ensino
médio – 1av

Valor

Resultado

55,75%

dos alunos do Projeto
Ponto de Encontro - Esporte
apresentaram aumento no
rendimento escolar.

SERVIÇO SOCIAL: PERFIL DOS ALUNOS DO PROJETO PONTO
DE ENCONTRO ESPORTE
São atendidas no projeto crianças e
adolescentes com idades entre 8 até
17 anos, oriundos de escolas públicas
(Fig. 4). As atividades são realizadas em
quatro bairros vulneráveis no município
de Caçapava, localizado na Região
Metropolitana do Vale do Paraíba
Paulista. Segundo levantamento realizado
pela Assistente Social do projeto, Gisele
Maria Lopes, atualmente, o projeto conta
com 472 inscritos (266 meninos e 206
meninas) sendo que os alunos do 4º,
5º, 6º e 7º anos do ensino fundamental
representam efetivamente o maior quadro
de alunos, totalizando 335 inscritos no
Programa (Fig. 5).
Sobre a faixa etária, o público com maior

participação no projeto compreende
crianças de 9, 10 e 11 anos. Observamos
que nesta idade as crianças ainda são
direcionadas pelos pais que buscam
atividades de contraturno escolar para
seus filhos. Também é interessante pontuar
o trabalho desenvolvido na escola integral
que tem como público as crianças do 4º
e 5º anos do ensino fundamental que se
enquadram conforme a grade curricular
escolar nas idades acima mencionadas.
Quanto à questão de etnia, o projeto
atende 252 alunos que se denominam
ser de cor branca, 1 de cor amarela, 35
de cor negra e 184 de cor parda. Vale
ressaltar que esse quesito foi preenchido
na ficha de inscrição pelos próprios pais

Fig 4. Idade dos participantes

Fig 5. Escolaridade

Fig 7. Bolsa Família

Fig 6. Etnia

AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA – 2013
A partir das visitas às Unidades Escolares,
são realizadas reuniões com as diretoras
e coordenadores das escolas municipais
e estaduais de Caçapava, onde são
obtidos dados relevantes a respeito do
contexto escolar e social dos alunos
inseridos no projeto. Esta ação contribui
para um acompanhamento pedagógico

Nível
4º ano do
fundamental
ao 3º ensino
médio – 2av

ou alunos que se autodenominaram
perante sua etnia. Outra questão relevante
é que 105 pais e/ou responsáveis das
crianças que frequentam o projeto são
beneficiários do Bolsa Família (Fig.
7) e 113 são enquadráveis no perfil
conforme estabelecido pelo Ministério
do Desenvolvimento e Combate à
Fome - MDS do Governo Federal que
é caracterizado pela renda familiar
per capita inferior a R$ 77,00 mensais.
Ou seja, podemos identificar que 218
famílias atendidas através do esporte
educacional estão em situação de pobreza
ou extrema pobreza, porque algumas já
são beneficiárias e outras se encontram no
perfil conforme o MDS.

mais efetivo, que busca conhecer a
realidade de cada aluno. Ademais, foram
coletadas, tabuladas as notas e gerada
a média geral dos alunos por meio da
observação das atas, boletins e fichas de
acompanhamento, ação esta chamada de
“Avaliação Pedagógica”.

Por Luiz Marcelo Ribeiro da Luz –
Coordenador Geral
Com: Anselmo de Athayde Costa e
Silva (Coordenador de Avaliação);
Michele Amorim (Coordenaora
de Psicologia); Sâmia Fernandes
(Coordenadora de Pedagogia); Tiago
Bernardes (Coordenador de Esporte);
Gisele Lopes (Assistente social)

Valor

Resultado

Nível

Valor

Resultado

58,86%

dos alunos do Projeto
Ponto de Encontro - Esporte
apresentaram aumento no
rendimento escolar.

4º ano do
fundamental
ao 3º ensino
médio – 3av

52,44%

dos alunos do Projeto
Ponto de Encontro - Esporte
apresentaram aumento no
rendimento escolar.

Legenda: av – Avaliação. 1av corresponde à avaliação realizada entre primeiro e segundo bimestres; 2av corresponde à
avaliação entre segundo e terceiro bimestres; 3av corresponde à avaliação entre terceiro e quarto bimestres.

Um atleta veterano em
busca de novos talentos
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potencial para treinar profissionalmente.
“A ideia é começar cedo. Cinco anos é a
idade ideal”, ele diz.
Na minipista, as crianças e os adolescentes
recebem os conceitos básicos de corrida e
salto. Todas as atividades são gratuitas.
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Com 80 anos de idade e vitalidade de
atleta na casa dos 20, Antonio Glayr
Santarnecchi é um andarilho em busca
de crianças e adolescentes para encher a
minipista de atletismo que implantou em
parceria com a Associação Solidária na
Vila Paraíso, em Caçapava. A iniciativa de
Santarnecchi e da Associação conta com a
parceria do GAMT (Grupo de Assessoria
e Mobilização de Talentos) por meio do
projeto Ponto de Encontro Esporte.
Duas vezes por semana, às segundas
e quartas-feiras, das 15h às 16h, os
professores do Ponto de Encontro Esporte
orientam crianças e adolescentes de 8 a 17
anos, sob o olhar atento de Santarnecchi,
a darem os primeiros passos no atletismo.
Na pista de 70 metros desenvolvida pelo
veterano atleta, são oferecidas atividades
de iniciação à prática de atletismo:
caminhada, corrida, salto em distância
e marcha atlética. Ali, da beira da
pequena pista desenhada no arborizado
“quintal” da Associação, Santarnecchi
observa atentamente o desenvolvimento
dos alunos: um leva jeito para o salto
em altura; outro, dependendo de como
movimenta os braços, já dá para saber se
ele tem talento para o atletismo, ensina
ele.
Com a estrutura de que dispõe e com o
apoio do Ponto de Encontro Esporte, dá
para atender até 40 alunos por hora, avalia
Santanecchi. O sonho? Formar um grupo
de meninos e meninas em Caçapava com

O Atleta - Técnico de marcha atlética,
Santarnecchi é um defensor do atletismo
e conhecido por suas atividades ligadas ao
esporte.
No final dos anos 50, trouxe a modalidade
marcha atlética da Europa para São Paulo
e nunca mais se distanciou do atletismo,
seja à frente de clubes de andarilhos, seja
envolvido em competições.
O Clube de Andarilhos que fundou em

São Caetano do Sul em 1957 consolidouse no ano seguinte, quando ele organizou
a “1ª Volta do ABC a Pé”, e a “1ª Viagem a
Santos a Pé”.
Na década seguinte, Santarnecchi
continuou com as competições de
caminhadas de longa distância. Uma
delas, a “Grande Caminhada de Quatro
Dias”, em sua primeira edição, foi vencida
por ele.
Outro feito do atleta é a caminhada entre
São Paulo e Porto Alegre, realizada em
setembro de 1984: 1337 km percorridos
em 27 dias.
Em Caçapava é conhecido, entre outros,
pelo trabalho que desenvolve à frente do
Grupo de Andarilhos Pé na Estrada.
Para ele, tão importante quanto o
envolvimento direto com o esporte de
rendimento, é o trabalho de disseminação
do conceito de atletismo entre crianças
e jovens. “Atletismo é o esporte base para
tudo”, diz Santarnecchi.
As crianças e os adolescentes, de 8 a 17
anos, interessados em participar das
atividades de atletismo devem procurar a
sede da Associação Solidária Vila Paraíso,
na rua Idalízio Gabriel, 110, Travessa
da Av. Marechal Castelo Branco, em
Caçapava.
As atividades são realizadas às segundas
e quartas-feiras, das 15h às 16h. Toda
terça, das 8h às 10h, a pista é aberta à
participação de interessados de todas as
idades, de ambos o sexos.

Parcerias ajudam no
desenvolvimento do projeto
Ponto de Encontro Esporte
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As escolas contribuem ainda com o
Conselho de Acompanhamento do
projeto. O colegiado consolida-se como
uma instância de consulta para todos
os envolvidos no projeto na busca por
soluções e ideias para melhor atender
a comunidade que é o público-alvo da
iniciativa.
Nas últimas reuniões, realizadas
bimestralmente,
representantes
do
GAMT, de pais de alunos, das escolas,
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da Prefeitura, do Poder Legislativo
e de instituições parceiras, como a
Universidade de Taubaté e a Associação
Solidária da Vila Paraíso, puderam
participar da discussão de temas
relacionados à concretização de ações
conjuntas em benefício de crianças e
adolescentes atendidos pelo projeto.

Para Carla Cristina Milan da Rocha, que
integra o Conselho como representante
de pais de aluno, participar das reuniões é
fundamental para acompanhar de perto e
poder contribuir com o desenvolvimento
das ações do projeto. “É um momento
importante para termos informações de
tudo o que acontece no projeto”, diz ela.
Mãe de Kaique Milan dos Santos, 9 anos,
que participa das atividades no Núcleo
1, em Nova Caçapava, ela conta que o
projeto tem contribuído positivamente
para o desenvolvimento do filho.
“Desde que entrou no projeto, ele vem
apresentando melhora na convivência
com outras crianças, melhor socialização,
aprendendo a se preocupar mais com o
próximo”, explica. Além de ter melhorado
das crises de bronquite. “O médico havia
recomendado atividade física para ele, mas
eu não tinha disponibilidade para colocálo, então quando surgiu o projeto aqui, foi
perfeito. Faz mais de um ano que não tem
crises de bronquite”, diz ela.
A parceria com a comunidade possibilita
a realização de ações conjuntas em
benefícios dos atendidos. Como a

Foto: VOM/ Divulgação

O projeto Ponto de Encontro Esporte
estrutura-se por meio de parcerias. O
arco de alianças compreende apoios
oficiais, como o da Universidade de
Taubaté e da Prefeitura de Caçapava por
meio das secretarias de Educação; de
Cultura, Esporte e Lazer; de Cidadania
e Assistência Social; e de Saúde, além
de parcerias com a comunidade, com
instituições socais e com as escolas que
servem de base para os quatro núcleos de
atendimento.
As escolas funcionam como um
importante canal entre o Ponto de
Encontro Esporte e as famílias. “O
projeto tem sido muito importante
para nossos alunos, que estão tendo a
oportunidade de participar de atividades
esportivas, educacionais e culturais no
contraturno escolar”, afirma Vanessa
Cesar Santos Moura, diretora da escola
Professora Maria Aparecida de Pinho,
base do Núcleo 1, em Nova Caçapava.
“O projeto conta com monitores atenciosos
e dedicados, sempre presentes em nossa
escola, acompanhando o desenvolvimento
social e intelectual dos alunos”, diz.

parceria com o projeto Dentista do Bem,
da ONG Turma do Bem, que em março
viabilizou o atendimento de 119 crianças
e adolescentes do Ponto de Encontro
Esporte, que participaram de triagem
odontológica gratuita. A ação foi realizada
nos quatro núcleos de atendimentos
com a participação dos dentistas Luiz
Guilherme Pacheco e Rômulo Aguiar. O
objetivo do projeto Dentista do Bem é
identificar adolescentes de baixa renda,
de 11 a 17 anos, que necessitam de
tratamento odontológico. Os selecionados
durante a triagem são encaminhados para
os dentistas parceiros para atendimento
gratuito até completar 18 anos de idade.
No total, 26 alunos do Ponto de Encontro
Esporte foram selecionados para receber
o tratamento.
Já a parceria com o projeto Vila Olímpica
da Maré, do Rio de Janeiro, possibilitou
a realização do Curso de Disseminação
e Ações Transdisciplinares com Foco no
Esporte para professores e profissionais
da equipe multidisciplinar da instituição
carioca.
O curso foi ministrado pelo coordenador
do Ponto de Encontro do Esporte, Luiz
Marcelo Ribeiro da Luz, e pelo professor
de educação física da Faculdade de
Jaguariuna, Luiz Seabra Junior, em maio.
O projeto firmou ainda parceria com a
Associação Solidária Vila Paraíso para a
realização de atividades de atletismo na
minipista de atletismo da instituição (leia
mais à página 6). “Eu acredito na parceria
e quero que o projeto funcione”, diz a
presidente da Associação, Carmen Lúcia
Vilela Grandchamps.
Juntos, GAMT, comunidade e poder
público estão trabalhando para oferecer
a crianças e adolescentes de Caçapava
acesso aos meios adequados para o seu
desenvolvimento integral, favorecendo a
prática esportiva, a construção coletiva e
o respeito às diferenças.

Valorização da cultura regional
O Projeto Ponto de Encontro Esporte
contribui para a valorização da cultura local
por meio de ações como o resgate de jogos
e brincadeiras populares e a promoção de
atividades artísticas. Com o objetivo de
aproximar os alunos de manifestações
culturais tradicionais, o projeto convidou
os participantes dos quatro núcleos de
atendimento para uma apresentação na
29ª Festa Junina do GAMT, um projeto
que valoriza e revela a cultura popular
regional com apresentações musicais,
exposições, danças e culinária típica.
Cerca de 80 crianças e adolescentes,
acompanhados pelos coordenadores
do projeto, apresentaram uma grande
quadrilha junina dia 14 de junho. O
grupo participou ainda de brincadeiras
típicas e degustou delícias da culinária
característica do ciclo junino, como doces
e pipocas.
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Participação em Desfile Cívico
Alunos e profissionais do Ponto de
Encontro Esporte participaram dia 14 de
abril do Desfile Cívico em comemoração
ao aniversário de Caçapava. Além da
prática esportiva, atividades culturais
desenvolvidas nas jornadas, como música
e grafite, foram representadas durante o
evento. Dois bonecões do projeto cultural
Cia. de Bonecões do GAMT participaram
da ação. O desfile cívico é organizado pela
Prefeitura de Caçapava.
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As atividades do Ponto de Encontro Esporte são
realizadas em quatro núcleos em Caçapava:
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

Horário de
funcionamento:

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

Como APoiar:

De segunda a quinta-feira, das 9h30 às
11h30 e das 14h30 às 16h30.

Visite o nosso site e veja como apoiar esta iniciativa do
GAMT, que está contribuindo para o desenvolvimento
integral de crianças e adolescentes de Caçapava:

Podem participar:

www.gamt.org.br
12 3652-8015

Crianças e adolescentes, de 8 a 17 anos de idade.

Realização

Apoio

Patrocínio

