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O Projeto Ponto de Encontro Esporte é uma realização do GAMT – Grupo de Assessoria e Mobilização de Talentos, de Caçapava, com
patrocínio da Petrobras por meio do Programa Petrobras Esporte & Cidadania. A iniciativa tem o apoio da Prefeitura de Caçapava e da
Universidade de Taubaté. Ao longo de 24 meses, o projeto beneficiou 440 crianças e adolescentes de Caçapava com atividades esportivas,
educacionais e culturais desenvolvidas em quatro núcleos de atendimento no município. Veja aqui as mais recentes ações do projeto e
acompanhe um balanço das realizações nos últimos dois anos.
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Ponto de Encontro
Esporte promove
eventos para crianças e
adolescentes atendidos
em todos os núcleos

As parcerias que
vêm estruturando
o Ponto de Encontro
Esporte
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EDITORIAL
Prezados (a) Leitores (a) e Colaboradores (a)
Nesta edição o GAMT – Grupo de Assessoria e Mobilização
de Talentos apresenta um resumo das ações implementadas
durante os 24 meses de contrato de Patrocínio junto à
Petrobras, através do Programa Petrobras Esporte e Cidadania,
que possibilitou a implantação e desenvolvimento do Projeto
Ponto de Encontro Esporte, que atendeu nos anos de 2013 e
2014 quatrocentas e quarenta (440) crianças, adolescentes e
jovens através da pratica do esporte educacional, em quatro
núcleos localizados nos bairros de Caçapava Velha, Nova
Caçapava, Vila Menino Jesus e Vila Paraiso.
Foram dois anos de intenso trabalho e construção de
parcerias entre o GAMT e Governo municipal, através de
suas secretarias de Educação; Cultura, Esporte e Lazer e
Assistência Social, de entidades privadas, universidade e
da comunidade local representada por nossos alunos, suas
famílias e pelas lideranças comunitárias que possibilitaram
a construção de sólida metodologia que foi aplicada nos
núcleos localizados em Caçapava sob a gestão do GAMT e
replicadas em outras entidades locais e regionais.
Muitos foram os avanços alcançados, fruto da rigidez do
cumprimento das metas estabelecidas inicialmente no Projeto
e da competência e expertise obtida através da identificação
das reais necessidades locais e da construção coletiva, um
dos pilares de nossa metodologia. Outro aspecto que deve
ser ressaltado é a implantação e a aplicação de inúmeros
mecanismos de avaliação e monitoramento que subsidiaram
os profissionais que compõem nossa equipe multidisciplinar
a percorrer caminhos mais assertivos na construção da
metodologia e da aplicação desta na ação pedagógica diária,
favorecendo uma práxis mais eficiente.
Agradecemos a Petrobras, empresa patrocinadora do Projeto
Ponto de Encontro Esporte, mas também a todos os parceiros
e colaboradores que juntamente com nossa equipe técnica
possibilitaram a construção de um projeto de alta qualidade.
Parabéns a todos, e que o novo ciclo do projeto em 2015 e
2016 seja também de grande aprendizado e desenvolvimento.
Desejamos a você leitor, colaborador, parceiro, aluno e amigo
do GAMT, uma ótima leitura.
Até a próxima edição da Revista Ponto de Encontro Esporte.
Luiz Marcelo Ribeiro da Luz – Coordenador Geral do Projeto
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: Resolução Gráfica
Distribuição gratuita e dirigida.

PALAVRA DOS
PARCEIROS
Rosane Aguiar

Gerente de Investimentos Sociais da Petrobras
Nós, da Petrobras, procuramos,
por meio dos investimentos sociais,
colaborar com o desenvolvimento
de uma sociedade mais justa e
igualitária. Dentro desta visão
é que investimos em projetos
sociais, ambientais e de esporte
educacional.
Fomentamos
práticas
transformadoras que utilizem
o esporte educacional como
estratégia de inclusão social
e formação para a cidadania.
Além disso, o esporte em que
acreditamos promove não só o
desenvolvimento motor mas também cognitivo, afetivo e
social.
Por isso investimos em projetos como o Ponto de Encontro,
que ao longo dos últimos dois anos buscou contribuir para
o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes e
para a formação de profissionais em esporte educacional.
Valorizamos processos pedagógicos como o defendido
por este projeto, no qual, através do esporte, a criança
e o adolescente são estimulados a desenvolver suas
potencialidades e talentos, sua autonomia e valores como a
corresponsabilidade, a cooperação e o respeito à diversidade.
Através do incentivo a projetos como este, buscamos
contribuir com a construção de um Brasil mais solidário e
democrático.

Professor Sidnei Sanita

Secretário de Educação do Município de Caçapava
“Vivemos em um mundo onde, infelizmente, presenciamos
no dia a dia, a falência dos valores essenciais da vida. Nós,
Educadores, temos a difícil missão de resgatar em nossos
alunos a esperança de dias melhores.
O Projeto “Ponto de Encontro Esporte”, em parceria com o
GAMT, muito acrescentou nesta árdua tarefa. As atividades
esportivas incentivam uma vida saudável, aperfeiçoando
a dinâmica de se trabalhar em equipe e oportunizando ao
jovem o direito de escolher um futuro melhor.
Parabéns a toda equipe do Projeto Ponto de Encontro Esporte,
aos alunos participantes, e aos gestores que abraçaram esta
nobre causa”.
Foto: NDC / GAMT

AVALIAÇÃO DO PROJETO
PONTO DE ENCONTRO ESPORTE

Por Luiz Marcelo Ribeiro da Luz (Coordenador Geral) e Anselmo de Athayde Costa (Coordenador de Avaliação)

A avaliação da coordenação motora foi realizada por meio do teste KTK,
o qual foi desenvolvido na Alemanha por Kiphard e Schiling (1974) e
difundido no Brasil por Gorla, Araújo e Rodrigues (2010). Este 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.
Aqui foi feito um comparativo com a avaliação de agosto de 2014 para
os dados de coordenação motora. Naquele momento os resultados
apontavam melhorias nas variáveis Equilíbrio, Salto Monopedal e
Transferência de Plataforma. Os valores de mediana foram mantidos
nesta avaliação, o que confirma a estabilidade da medida e ratifica que
a melhora da coordenação motora foi efetiva para os alunos do projeto
Esporte Ponto de Encontro.
Em novembro de 2014 os alunos apresentaram bons resultados na
avaliação física e de coordenação motora. A análise com 71 indivíduos
mostrou que a maioria dos alunos apresentou níveis normais de
coordenação motora, sendo que apenas 11 alunos apresentaram
coordenação motora abaixo do esperado para a idade cronológica. Este

tipo de levantamento é importante, pois possibilita aos coordenadores
de núcleo e estagiários delinear intervenções apropriadas a fim de
estabelecer programas adequados de exercício.
Além das avaliações físicas e da coordenação motora, foram avaliados
o desempenho acadêmico e também aspectos do comportamento dos
alunos. A primeira avaliação foi realizada pela coordenação pedagógica
do projeto e constatou que houve evolução das médias escolares nos
três primeiros bimestres de 2014. As médias saltaram de 6,91 para 7,38.
Quanto às avaliações de comportamento, os dados indicam que houve
melhora do perfil de aceitação dos resultados nos jogos propostos. Foi
ainda realizada a avaliação de satisfação dos pais e alunos do projeto
(figuras 1 e 2). De modo geral o projeto teve um impacto satisfatório
tanto para os alunos como para os pais.
As avaliações realizadas em todos os aspectos permitem identificar os
pontos fortes do projeto bem como aqueles pontos que ainda podem
ser melhorados. Os resultados obtidos na avaliação física e motora são
indicativos importantes da qualidade do trabalho realizado no projeto
para a aquisição de bons padrões de aptidão física.

Avaliação de Satisfação
dos pais dos alunos

Avaliação de Satisfação
dos alunos do projeto
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Legenda: (a) Como você classifica as mudanças?; (b) Impacto do Projeto; (c)
Aprendizado; (d) Qualidade dos professores do projeto; (e) Material utilizado no
projeto; (f) Qualidade dos espaços esportivos. As figuras acima atestam o nível de
satisfação dos pais de alunos durante o projeto. A maioria dos alunos demonstrou
estar muito satisfeita com o projeto.

Legenda: (a) qualidade; (b) material; (c) espaços; (d) aprendizado; (e) execução
do projeto. As figuras acima atestam o nível de satisfação dos alunos durante o
projeto. A maioria dos alunos demonstrou estar muito satisfeita com o projeto
com a pequena excessão da variável espaço.

eventos
Promover eventos para proporcionar a interação entre crianças e adolescentes atendidos em todos os núcleos
foi outra meta do Ponto de Encontro Esporte. Ao longo de dois anos, foram realizados oito eventos que
estimularam a participação conjunta de atendidos, coordenadores e familiares, contribuindo para o convívio
em grupo, a cooperação, o respeito às diferenças e a valorização da autonomia.
Fotos : NDC / GAMT
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Lançamento
do projeto
Evento realizado em 30 de abril de 2013
reuniu na sede do GAMT parceiros,
comunidade, representantes do poder
público e atletas convidados que
conheceram de perto detalhes do projeto.

Fotos : NDC / GAMT

Inauguração
dos Núcleos
Os quatro núcleos do projeto
foram inaugurados em maio de
2013 com a presença de alunos,
familiares, coordenadores e
representantes da comunidade.

Fotos : NDC / GAMT

1º Evento de Férias
Festival de Miniatletismo
Ocorreu em julho de 2013 com a participação de mais de
100 alunos do projeto na Pista de Atletismo do Exército
de Caçapava. O festival marcou o encerramento do 1º
módulo do curso de aperfeiçoamento e atualização
em esporte educacional para professores e alunos
de educação física, desenvolvido pelo GAMT em
parceria com a Universidade de Taubaté. O festival foi
coordenado pelo professor Lázaro Pereira Velázquez,
mestre cubano residente em Bragança Paulista,
considerado pioneiro na implantação do miniatletismo
no Brasil. O evento envolveu atividades como
corrida, saltos e lançamentos, realizados em forma
de brincadeiras, utilizando material confeccionado
durante o curso.

eventos
Fotos : NDC / GAMT

2º Evento de Férias
Realizado em janeiro de 2014, reuniu
mais de 200 crianças e adolescentes
que participaram de atividades como
gincanas, jogos e oficinais culturais.
A programação foi realizada na sede
do GAMT e no Parque Ecológico da
Moçota, em Caçapava.

Festa Junina
Em junho, alunos e coordenadores do
projeto fizeram parte da Festa Junina
do GAMT, evento de cultura popular
que une culinária típica, música e
danças. Os alunos participaram de
brincadeiras típicas e apresentaram
uma quadrilha junina.
Fotos : NDC / GAMT

Fotos : NDC / GAMT

Copa GAMT
Aproveitando o período de realização da Copa do Mundo no Brasil,
o projeto desenvolveu nos meses de junho e julho a Copa GAMT
com o objetivo de promover a interação e a disputa saudável entre
os 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 projeto.
Fotos : NDC / GAMT

Brincadeiras de rua
e miniatletismo
Em outubro, o projeto realizou em parceria com
Associação Amigos do Saci e Associação Solidária da
Vila Paraíso evento especial em homenagem ao Dia
da Criança. Festival de miniatletismo e brincadeiras
de rua marcaram a programação.
Fotos : NDC / GAMT

Acampamento
Nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, crianças e adolescentes
atendidos pelo projeto participaram de um acampamento na
Fazenda Muro dos Escravos, na Estrada Municipal da Pedra
Branca, em Caçapava. Durante o acampamento, os atendidos
tiveram a oportunidade de participar de atividades ecológicas,
brincadeiras e jogos da cultura popular regional.

Parcerias
O projeto Ponto de Encontro Esporte
estruturou-se ao longo de dois anos por meio
de parcerias. O arco de alianças compreendeu
apoios oficiais, como o da Universidade
de Taubaté e da Prefeitura de Caçapava, e
parcerias com a comunidade e com as escolas
que servem de base para os quatro núcleos de
atendimento.
As escolas funcionaram como um importante
canal entre o projeto e as famílias contribuindo
com o Conselho de Acompanhamento. O
colegiado consolidou-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 públicoalvo da iniciativa, reunindo representantes
do GAMT, de pais de alunos, das escolas,
da Prefeitura, do Poder Legislativo e de
instituições parceiras, como a Universidade

Foto : NDC / GAMT

de Taubaté e a Associação Solidária da Vila
Paraíso.
A parceria com a comunidade possibilitou a
realização de ações conjuntas em benefício
dos atendidos. Como a parceria com o projeto
Dentista do Bem, da ONG Turma do Bem,
que em março viabilizou o atendimento
de 119 crianças e adolescentes do projeto,
que participaram de triagem odontológica
gratuita.
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.

Foto: NDC / GAMT

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.
O projeto firmou ainda parceria com a
Associação Solidária Vila Paraíso para a
realização de atividades de atletismo na
minipista de atletismo da instituição, além
de parceria com Associação Amigos do
Saci, que promoveu o 9º Festival Ecocultural
do Saci com o objetivo de valorizar a
cultural popular regional. Foram oferecidas
atividades culturais nos núcleos e eventos
como acampamento ecológico.

Foto: NDC / GAMT

Projeto difunde proposta
de educação pelo esporte
O Ponto de Encontro Esporte, ao longo
de sua realização, difundiu a proposta
de educação pelo esporte por meio da
capacitação direta de 120 profissionais, entre
professores e estagiários da rede pública de
ensino. Uma equipe de mestres e doutores
reconhecidos nacionalmente ministrou aulas
unindo teoria e prática, sob a coordenação
do professor mestre Luiz Marcelo Ribeiro da
Luz, coordenador geral do projeto.
O curso foi organizado em seis módulos,
totalizando 180 horas, correspondente ao estudo
presencial com atividades teóricas e práticas.
Realizado em parceria com a Universidade
de Taubaté, o curso recebeu alunos de
três estados: São Paulo, Rio de Janeiro e
Minas Gerais. Entre os que participaram
da capacitação oferecida pelo projeto está
um grupo de profissionais do projeto Vila
Olímpica da Maré, do Rio de Janeiro, que
atua no desenvolvimento de ações educativas
por meio do esporte num complexo
sociodesportivo da comunidade da Maré.

Foto: NDC / GAMT

Foto: NDC / GAMT

Rotina dos núcleos
Diversidade de atividades é marca das Jornadas

Ao longo de 24 meses, o Ponto de
Encontro Esporte beneficiou 440
crianças e adolescentes de Caçapava
unindo a prática esportiva - em
modalidades coletivas e individuais –
com atividades culturais e educacionais
favorecendo
o
desenvolvimento
integral dos atendidos.
A diversidade de prática esportiva
e atividades culturais, com jogos,
brincadeiras, danças, música, lutas,
enriqueceu a rotina das jornadas,
contribuindo para o desenvolvimento
motor, cognitivo e psicossocial de
crianças e adolescentes.
O Ponto de Encontro Esporte buscou
ainda estimular e incentivar o acesso
de todos os atendidos, sem qualquer
forma de distinção. A riqueza de
experimentações
proporcionadas
por meio da oferta desses conteúdos
diversificados, somada ao atendimento
de uma equipe multidisciplinar, buscou
criar condições e oportunidades para
que todas as crianças e adolescentes
participassem de forma efetiva do
aprendizado do esporte, desenvolvendo
habilidades e competências que
possibilitassem
compreender,
transformar e usufruir as diferentes
práticas esportivas.

Fotos : NDC / GAMT

PROJETO RESGATE CULTURAL

Foto: NDC/ GMAT

Alinhado às diretrizes do Programa Petrobras Esporte & Cidadania, o projeto
Ponto de Encontro Esporte buscou ao longo de sua realização adotar práticas
pedagógicas capazes de estimular o envolvimento da comunidade – familiares,
pais e alunos - em suas ações.
Uma das iniciativas foi a criação e organização de um portfólio com registros
de jogos e brincadeiras coletadas por meio da história oral dos familiares para a
valorização e preservação da cultura popular local.
Os relatos das vivências possibilitaram o resgate de antigas brincadeiras e de jogos
educativos que enriqueceram as jornadas do projeto. Foram entrevistadas 121
pessoas, com idades entre 20 e 80 anos, entre avôs, avós, pais, mães, tios, tias e
amigos de familiares dos alunos, moradores de 15 bairros de Caçapava.
Nas entrevistas foram citadas 53 brincadeiras. A maioria dos entrevistados,
81,81%, respondeu que as brincadeiras de que participavam na infância eram
realizadas na rua. A partir da pesquisa coordenada pela pedagoga do projeto,
Sâmia Fernandes, constatou-se o quanto os entrevistados valorizavam o convívio
com ambos os sexos e a prática das brincadeiras de rua.
A partir desses dados, o Ponto de Encontro Esporte promoveu o evento
“Brincando na Rua”, dia 11 de outubro, em comemoração ao Dia da Criança. O
encontro contou com a participação de 70 pessoas, entre pais e alunos que, juntos,
vivenciaram as brincadeiras mais votadas na pesquisa.

Acampamento proporciona
lazer e diversão ao ar livre
Além da prática esportiva, o Ponto de Encontro Esporte estimula a
interação entre os alunos por meio de atividades culturais, jogos e
brincadeiras realizados dentro e fora do ambiente dos núcleos onde o
projeto é desenvolvido. Entre os dias 31 de outubro e 1º de novembro,
os alunos tiveram a possibilidade de viver uma aventura diferente:
participar de um acampamento cultural na zona rural de Caçapava. A
atividade fez parte da programação de um festival cultural realizado pela
Associação Amigos do Saci em homenagem ao Dia do Saci, que em
Caçapava é comemorado no dia 31 de outubro. Durante o acampamento,
crianças e adolescentes participaram de jogos e brincadeiras ao ar livre e
conheceram de perto o ambiente de uma fazenda.

Reunião do Conselho
Ao longo de dois anos de atividades do Ponto de Encontro Esporte,
o Conselho de Acompanhamento consolidou-se como uma estância
de monitoramento e 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. O colegiado reúne representantes
do GAMT, de pais de alunos, das escolas, da Prefeitura, do Poder
Legislativo e de instituições parceiras, como a Universidade de
Taubaté e a Associação Solidária da Vila Paraíso. Na última reunião
do ano de 2014, realizado dia 9 de dezembro na sede do GAMT, foi
apresentado um balanço das atividades desenvolvidas e os resultados
obtidos ao longo de 24 meses em Caçapava.

Foto: NDC/ GMAT
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Projeto Ponto de Encontro Esporte – Nova Etapa
O Projeto Ponto de Encontro foi aprovado na Seleção Pública de
Projetos de Esporte Educacional da Petrobras para ser desenvolvido
por mais 24 meses. A seleção é uma iniciativa estratégica que
visa democratizar o acesso de organizações sociais, em todo país,
aos investimentos em projetos que promovam a inclusão social
por meio de atividades esportivas para crianças e adolescentes,

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

alinhados aos princípios de inclusão, construção coletiva, educação
integral, diversidade e autonomia. No total, foram inscritos 1.421
projetos. Apenas 34 foram aprovados. A nova etapa do projeto do
GAMT prevê o atendimento de 720 crianças e adolescentes com
modalidades de esporte educacional, atividades educacionais e
socioculturais.

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

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