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Esporte e Vida

1. DADOS CADASTRAIS

PROPOSTA DE PROJETO

RECEBIDO
Em: no J..o. b JL:Jl.hs

----'m-- Mat.: 1 6 -G

OrgãolEntidade Proponente: CGC:
Associação Esporte e Vida 05.117.522/0001-91
Endereço: Quadra 02 Conjunto E12 casa 01

Cidade: Sobradinho UF:DF ICEP: 73.015-612 I DDDrrelefone: (61) 98222-2752 1E.A:

Nome do Responsável: José Aristeu da Silveira ICPF
116.273.791-34

CI/Orgão Expedidor: Cargo: Presidente Função: Presidente Matrícula:
417.807 SSP - DF

Endereço: Condomínio Privê 2 Quadra 05 Conjunto C casa 25 Lago Norte -DF ICEP:
71.539-815

2. OUTROS PARTÍCIPES
OrgãolEntidade: CGC/CPF E.A

Nome do Responsável: Função: CPF:

C.L10rgão Exp.: Cargo: Matrícula:

Endereço: Cidade: CEP:

1. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA

, . 'Período de Execução Total do Projeto: 3 meses
3. 1.TItulO do Projeto: lní . ( - I d t '
" • CIO nao co ocar a a T , . (- I d ífi ) Julh /2020Crland? melhores es ecífica): Abrill2020 ermmo: nao co ocar ata espec ca: o
oportumdades - o futebol p _. . --~
tr ,I: d·d" Local de Execuçao do Projeto (Endereço): SobradinholDFans.,orman o Vl as ;-,-----~----"-,---''-----:.-=------------------..:

Total de Crianças e/ ou Adolescentes atendidos no projeto: 350
3.2. Linha de ação do Edital (Transcrever a(s)linha(s)de ação que foi escolhida com o objeto do projeto, dentre as
indicadas no item 6 do Edital).
Fortalecimento institucional para qualificação dos serviços prestados as crianças e adolescentes.
3.3 .Identificação do Objeto (Descrição completa do objeto a ser executado de forma de limitada e especificada):

Comprometida com o fomento ao desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes e a valorização da
cultura da paz, a Associação Esporte e Vida- AEV promove o acesso dessas à atividade esportiva de futebol,
primordial na prevenção das várias formas violência, enquanto alternativa ao ócio e a marginalidade.

Nesse sentido, a Associação Esporte e Vida - AEV se propõe a implementar o Projeto "Criando melhores
oportunidades - ofutebol transformando vidas", criando oportunidades de acesso à cultura e ao esporte, bem
como a formação e qualificação de adolescentes para atuação, enquanto multiplicadores na defesa dos direitos
humanos, na cidadania e na valorização da cultura da paz.
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3.4. Justificativa da proposição:

I O cenário da violência contra crianças e adolescentes no Brasil, revela índices alannantes de letalidade,
violência doméstica, abuso, exploração, trabalho infantil, violência nas tecnologias de informação e
comunicação, dentre outros. Segundo a Associação Brasileira de Saúde Coletiva - ABRASCO, as violências
e os acidentes são as maiores causas das mortes de crianças, adolescentes e jovens de 1 a 19 anos, no Brasil.
Entre as chamadas causas externas, as agressões são as que mais matam crianças e adolescentes, a partir dos
10 anos. O suicídio (a violência contra si mesmo) tornou-se a terceira maior causa das mortes de nossos
adolescentes e jovens, entre 15 e 25 anos.

O Distrito Federal, segundo os dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicilios - PDAD 2015, possui
mais de 700 mil crianças e adolescentes, cerca de 25% da população. O percentual de domicílios
monoparentais varia entre 9,1% e 34,2%. Praticamente todas as crianças do Distrito Federal, nas idades entre
7 a 14 anos, estão na escola, segundo os dados da PDAD 2015. No grupo etário, de 15 a 18 anos, observa-se I

distorções nos percentuais de frequência à escola entre as regiões do Distrito Federal. As condições mais
precárias de moradia, pior acesso à escola, são características observadas nos territórios com maior proporção
de crianças e adolescentes. A forte desigualdade e diferença entre os territórios do DF são observadas e I

algumas vezes podem até se aprofundar quando se tratam de domicilios com presença de crianças e
adolescentes.

Levantamento do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) aponta que 1.699 novos casos
de estupro de vulnerável foram registrados em 2018. O número representa um crescimento de 30,6% em
relação ao ano anterior, quando as ocorrências chegaram a 1.301. Em 2017, as delegacias do DF fizeram
14.806 ocorrências enquadradas na lei Maria da Penha, das quais 8% tinham crianças e adolescentes como
vítimas - o equivalente a 1.184 casos.

A promoção do acesso da criança e do adolescente ao esporte é considerada, sem dúvida, uma alternativa ao
ócio e a marginalidade, visto ser uma atividade de relevante importância na valorização da cultura da paz,
favorecendo a autonomia, a organização, a mobilização e a disciplina, podendo influenciar na adoção de
comportamentos e práticas humanizadas, que caminhem na contramão da violência e pela valorização da
cultura da paz.

O esporte é sem sombra de dúvidas um fenômeno econômico e social de primeira importância, no mundo
moderno. Por isso exerce uma influência para que aumente a participação do ingresso de crianças e
adolescentes no esporte, seja para a ocupação do tempo livre, como busca de uma vida saudável ou até mesmo
como profissão. No entanto, entende-se que é necessário, para haver um bom desenvolvimento da aceitação
e melhor aprendizagem das atividades fisicas, um programa relacionado com os interesses das crianças e
adolescentes que participam dessas atividades.

• ,l"f

Nesta perspectiva, o futebol é uma linguagem universal de milhões de crianças e adolescentes no mundo. O
esporte não é um privilégio, mas um direito fundamental das crianças e adolescentes, de acordo com a
Convenção Internacional dos Direitos da Criança. O futebol desempenha um importante papel na preservação
desse direito, pois é uma linguagem universal de milhões de pessoas em todo o mundo, inclusive de crianças
e adolescentes, independentemente de onde sejam, o idioma que falem, ou a religião que sigam, além do que
traz muitos beneficios para o desenvolvimento saudável de seus praticantes.

Na etapa de crescimento, as crianças e adolescentes desenvolvem condições ideais para treinar a habilidade.
Adaptam-se aos movimentos e podem apresentar melhor coordenação, equilíbrio e habilidades. Bem

I controlado e com uma adequada orientação, este esporte pode contribuir com grandes beneficios, tais como:
I aumento da potência muscular das pernas, melhoria da capacidade cardiovascular, estímulo a velocidade de

reação, a coordenação motora, e a visão periférica.

'--_co_n_tn_·b_U_in_d_O_C_o_m_a_um-'--e_n....t_o_d_a_d_e_n_si_d-'a,--d_e_o_'s_s_ea_:6_em_ur_al_,_a_um_e_n_t_an_d_o_a-,-p_o_tê_n_c_ia_d_0...oS"-al_t_o_,_a_um_e-,,n,-t_an_d_o_o~J%
_ níveis de testosterona, o qne fará com qne se forme mais tecido mnscnlar, aiém de oxigenar o sangue. y
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Além disso, o futebol sociabiliza as crianças e adolescentes, e lhes insere no gratificante trabalho em equipe.
Alguns psicólogos afirmam que o futebol é uma boa ferramenta para afastar os mais jovens das tentações das
drogas, da violência e do álcool.

Embora o esporte seja altamente salutar e empolgante em todos seus aspectos, é preciso que haja muita
motivação para que seja constante o interesse das crianças e dos adolescentes. Os desportistas em geral são
motivados pelas participações em competições desportivas, pela obtenção de bons resultados, pela progressão
da performance esportiva, por um desafio pessoal, pela busca de atenção diferenciada e por recompensas como
troféus, medalhas e títulos.

Guillermo (1995) conceitua que motivação é ter um objetivo e fazer as coisas da melhor maneira possível para
consegui-lo. É um processo que se cria e se vai transformando. Por conseguinte, obtém, satisfação,
reconhecimento social, aprende dia a dia pequenas coisas que o fazem se sentir melhor, mais respeitado e
admirado.

Diante deste contexto, reafirmando seu compromisso com o Estado e a sociedade, a Associação Esporte e
Vida - AEV se dispõe a implementar o Projeto "Criando melhores oportunidades - ofutebol transformando
vidas", em SobradinholDF, com vistas a aquisição um ônibus para realizar os deslocamentos das crianças e
adolescentes atendidas, para participação em torneios, campeonatos, competições, treinos externos, eventos
esportivos, dentre outros, como uma forma de motivação para sua efetiva participação e permanência nas
escolinhas de futebol, promovidas gratuitamente pela AEV.

A Associação Esporte e Vida - AEV atua desde 2002 atendendo crianças, adolescentes e jovens com foco na
promoção de atividades esportivas, educativas e de atenção à saúde, bem como promovendo assistência social
às suas famílias buscando o fortalecimento dos vínculos familiares e o encaminhamento para a redes de
serviços com vistas ao atendimento de suas necessidades básicas. Atualmente, a AEV atende 350 crianças e
adolescentes na faixa etária de 7 a 18 anos na escolinha de futebol, com acompanhamento escolar, formação
humana e atenção à saúde. Aos adolescentes e familiares adultos são oferecidas oportunidades de formação e

, qualificação profissional, na perspectiva de geração de emprego e renda. Para tanto, a AEV tem importantes
parcerias estabelecidas com a Associação dos Profissionais de Saúde Pública do DF, a Fundação CSN/SP, o
SENAC, o Grêmio OSASCO Audax/SP, o Volta Redonda FC/RJ e a Administração Regional de Sobradinho,
para execução de suas ações. Conta ainda, com a parceria de um grupo de voluntários que dedicam tempo e
serviços no atendimento às crianças, adolescentes, jovens e suas famílias.

3.5.0bjetivos: (Descrever o objetivo geral e os objetivos específicos pretendidos).
Objetivos:

Objetivo Geral:
Aquisição de um ônibus para possibilitar a participação das crianças e adolescentes, atendidas gratuitamente
nas escolinhas de futebol, torneios, campeonatos, competições, treinos externos, eventos esportivos, dentre
outros, realizados no âmbito do Distrito Federal e em outras Unidades da Federação.

Objetivos Específicos:
~ Promover o acesso a atividades desportivas realizadas no âmbito do Distrito Federal e em outras

Unidades da Federação, para 350 crianças e adolescentes, fomentando o desenvolvimento de suas
habilidades, contribuindo para a prevenção da violência contra crianças e adolescentes e a valorização
da cultura da paz.

3.6. METAS
I::~ I-------M-E-T-j\--------r-------R-E-S-ur;-T-:Al)-O-------.I~
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1.
Aquisição de um ônibus Crianças e adolescentes motivadas, participando

efetivamente das escolinhas de futebol e de eventos
desportivos.

4. METODOLOGIA

O projeto "Criando melhores oportunidades - o futebol transformando vidas", é uma intervenção social de
promoção dos direitos da criança e do adolescente ao esporte.

A infância é entendida como um período de grande importância para o desenvolvimento social da criança. Uma das
estratégias utilizadas para melhor desenvolver essa fase é através dos esportes, pois enquanto atividade fisica
organizada é importante tanto para o desenvolvimento fisico, motor, social como psicológico das crianças. Um dos
esportes que favorecem essas relações é o futebol

No Brasil, o futebol é o esporte mais difundido, como também atinge um número maior de beneficiários comparado
a outros esportes. Além de promover a saúde e o condicionamento fisico de meninos e meninas, as atividades fisicas
exercem um enorme impacto no bem-estar psicológico e social deles. Essas são algumas das razões do aumento de
matrículas nas escolinhas de futebol, que promovem a integração e a sociabilização das crianças.

As escolas voltadas ao ensino do futebol para crianças e adolescentes estão se tomando mais do que espaços
destinados à prática esportiva e ao desenvolvimento social, visto que à medida em que as crianças e adolescentes
conquistam um prêmio, uma medalha ou vencem uma partida de futebol, elas conseguem alcançar novas metas e
melhoram sua autoestima e confiança. Além disto, as vitórias em campo se refletem na melhora do rendimento
escolar, no relacionamento interpessoal e coletivo, estimulam o raciocínio rápido e a capacidade de concentração,
fora e dentro da sala da aula.

Pode-se dizer que a prática do futebol tem muita importância no processo de desenvolvimento social das crianças e
adolescentes, pois as respostas evidenciaram a importante contribuição que a prática teve nas relações com os demais
e com os próprios pais e treinadores, onde se tomaram mais sociáveis, passaram a respeitar melhor as regras, a terem
mais disciplina, além de passarem a ter mais companheirismo com os demais, aprender a administrar as vitórias e as
derrotas e a se comportarem melhor.

No presente projeto a inserção das práticas esportivas de futebol para as crianças e adolescentes buscará atender as
necessidades de atividade corporal e disciplinar, contribuindo para o salutar desenvolvimento infanto-juvenil, para a
prevenção das várias formas de violência e para a valorização da cultura da paz.

A Associação Esporte Vida - AEV estará atenta a agenda dos eventos desportivos na modalidade do futebol
programados para o Distrito Federal, cidades do entorno e outras Unidades da Federação e, se organizará para
possibilitar a participação de crianças e adolescentes atendidas nas escolinhas de futebol, em perfeita sintonia com
as famílias, buscando arrecadar fundos para custeio de despesas com pagamento de motorista, com aquisição de
combustível, com inscrições, hospedagens e alimentação, por meio da busca de patrocínios e apoios, bem como com
a realização de eventos como feijoadas, bingos, jantares dançantes, bazares, coleta de doações e etc. Vale ressaltar
que, a AEV já mantém relacionamentos com significativos parceiros, que reconhecendo a importância do trabalho
realizado com as crianças e adolescentes, sempre se mostram dispostos a ajudar, o que assegura que as crianças e
adolescentes já tenham uniformes, bolas de futebol e demais materiais necessários a atividade esportiva.

Tão logo o projeto seja aprovado e os recursos liberados, a AEV fará uma pesquisa de preços no mercado, com vistas
a aquisição de ônibus que atenda aos padrões de segurança para transporte de crianças e adolescente, observando o
custo beneficio. Uma vez adquirido o ônibus, o transporte das crianças e adolescentes ficará mais fácil e possibilitará
incluí-las no maior número possível de eventos desportivos possíveis.

5. ESTIMATIVA
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5.1.1. Auxilio Investimento (despesas de capital)
Natureza da Despesa
Onibus com capacidade para 56
passageiros sentados, com assento para
pessoa com deficiência., com ar Valor total
condicionado, poltronas rec1ináveis,
calefação, bagageiro, cintos de segurança
retrateis, com banheiro.

5.1.2 Resumo Plano de Aplicação
-----,-----~-~--------------,---,=-------------
Natureza de Despesa Valores (R$)
'1 - Total Subvenção Social (Itens 5.1+5.1.1+5.1.2+5.1.3) ,
2-fual Auxilio Investimento (despesas de capital)
3 -Total Auxílio Investimento (despesas com obras)
TOTAL DO PROJETO (1+2+3) =

6. DECLARAÇÃO

0,00
860.000,00

-------------
0,00

860.000,00

Na qualidade de representante legal do Convenente, declaramos, para fins de prova junto à Secretaria de Estado de
Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, para os efeitos e sob as penas da Lei, que
inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência como Tesouro do Distrito Federal ou qualquer
órgão ou entidade da administração pública do Distrito Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos
de dotações consignadas nos orçamentos do Distrito Federal, na forma deste Plano de Trabalho. Pede deferimento.

Brasília., 09 de janeiro 2020

JOS
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