Projetos selecionados na Seleção Pública do Programa Petrobras Esporte &
Cidadania
Região Sul:
Projeto Esporte e Educação Campeões de Vida
Instituto Guga Kuerten
SC
O Projeto Esporte e Educação Campeões de Vida, apresentado pelo Instituto Guga
Kuerten, promoverá atividades esportivas, culturais e educacionais para crianças,
adolescentes e adultos com deficiência intelectual. As ações atenderão mais de 302
crianças, 188 adolescentes, incluindo 30 pessoas com deficiência, em São José, Palhoça,
Florianópolis e Campos Novos (SC).
Projeto Geração Campeã - Desenvolver novos talentos e formar cidadãos
Gerar-Geração de Emprego Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional
PR
Promover a pratica regular e permanente de atividades de iniciação esportiva de 120
crianças e adolescentes nas modalidades olímpicas remo e basquete é o objetivo
principal do projeto Geração Campeã. Apresentado pela Instituição Gerar, Geração de
Emprego e Renda e Apoio ao Desenvolvimento, o projeto será alcançará cerca de 120
crianças e adolescentes, na faixa etária de 10 a 14 anos, de 13 comunidades que vivem
em condições precárias na zona Leste-Sul de Curitiba (PR).
Projeto Tênis e Cidadania 2012
Fundação Tênis
RS
A prática sistemática e disciplinar do tênis como ferramenta pedagógica e de vivência de
valores éticos é a proposta do projeto Tênis e Cidadania 2012. Desenvolvido pela
Fundação Tênis, o projeto levará os princípios de respeito, amizade e excelência
pressupostos nos esportes olímpicos para 220 crianças e adolescentes matriculados em
escolas públicas, dos municípios de Igrejinha e Sapiranga (RS).
Projeto O esporte educacional construindo cidadania, resgatando vidas
Instituto Lenon Joel Pela Paz
RS
Promover a reinserção social e a diminuição de jovens em casos de violência, por meio
da prática esportiva educativa é a meta do projeto Esporte educacional construindo
cidadania, resgatando vidas. O projeto apresentado pelo Instituto Lenon Joel Pela Paz,
viabilizará a prática de futebol, natação, canoagem, tênis, patinação, voleibol, e de
atividades recreativas para 370 crianças e adolescentes, no município de São Leopoldo
(RS).
Projeto Esporte e Lazer na Comunidade Fátima
Fundação Universidade de Caxias do Sul
RS
A implantação de dois núcleos para a democratização da prática educacional de diversas
modalidades esportivas é o objetivo do projeto Esporte e Lazer na Comunidade Fátima.

Proposto pela Fundação Universidade de Caxias do Sul, o projeto vai dar oportunidade
para 1.140 alunos da rede pública do bairro de Fátima, em Caxias do Sul (RS), na faixa
etária de 8 a 17 anos, a praticarem esportes como xadrez, dança, tênis de mesa, entre
outros. Também estão previstos no projeto, palestras educativas sobre os temas saúde
preventiva, meio ambiente e alimentação saudável.
Região Sudeste:
Projeto Esporte Legal - Futsal e Voleibol
IHN - Instituição do Homem Novo
RJ
O programa Esporte Legal – Futsal e Voleibol, proposto pela ONG Instituição do Homem
Novo (IHN), no Rio de Janeiro, busca a redução de reincidência de atos infracionais de
jovens em cumprimento de medidas socioeducativas por meio do esporte. O projeto vai
atender 1.224 jovens
de três unidades do Departamento Geral de Ações
Socioeducativas (Degase). Também são contemplados alunos das escolas da rede oficial
de ensino em situação de risco social.
Projeto Esportes Sem Limites
Obra Social Dona Meca
RJ
A promoção da reabilitação e a inclusão social de crianças e adolescentes com
deficiência, em contexto multidisciplinar, através de atividades físicas e culturais, é a meta
do projeto Esportes Sem Limites. A Instituição Obra Social Dona Meca oferecerá, no
município do Rio de Janeiro, atividades físicas como natação, dança e voleibol para cerca
de 100 crianças e adolescentes, alunos da rede pública de ensino. O projeto integrará o
patrocínio do programa Petrobras Esporte & Cidadania.
Projeto Reação Escola de Judô e Educação 2013
Instituto Reação
RJ
A proposta do Instituto Reação com o projeto Reação Escola de Judô e Educação 2013 é
democratizar o acesso à prática esportiva na modalidade judô; transferir os valores do
judô para a vida pessoal e estimular as competências cognitivas, motoras e técnicas.
Patrocinado pelo programa Petrobras Esporte & Cidadania, a iniciativa atenderá cerca de
mil crianças e jovens entre 4 e 24 anos em núcleos na Cidade de Deus, Pequena
Cruzada, Rocinha e Tubiacanga (Ilha do Governador), no Rio de Janeiro.
Projeto Diferentes Talentos
Associação Niteroiense dos Deficientes Físicos
RJ
O projeto Diferentes Talentos, apresentado pela Associação Niteroiense dos Deficientes
Físicos (ANDEF), para o patrocínio da Petrobras, tem como objetivo a promoção da
prática de esportes como bocha, dança em cadeira de rodas, tênis de mesa adaptado
para pessoas com deficiência, entre outros. O público-alvo é formado por cerca de 500
crianças, adolescentes e pessoas com deficiência que vivem em situação de
vulnerabilidade social, em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá, no estado do Rio de
Janeiro.

Projeto Exercitando a Cidadania
Casa da Cultura Centro de Formação Artística e Cultural da Baixada Fluminense
RJ
O principal objetivo do projeto Exercitando a Cidadania é constituir um centro esportivo na
Casa da Cultura - Centro de Formação Artística e Cultural da Baixada Fluminense para
contribuir com a inclusão e bem estar físico de 400 crianças até 12 anos e 400
adolescentes até 18 anos, regularmente matriculados na rede pública de ensino, em São
João de Meriti (RJ). Além da prática de modalidades como ginástica olímpica e voleibol,
serão realizadas ações pedagógicas como o resgate dos jogos de rua.
Projeto Rema Campos
Associação Associação Norte Noroeste Fluminense de Remo
RJ
Com patrocínio do Programa Petrobras Esporte & Cidadania, o projeto Rema Campos
terá o compromisso com o afastamento do trabalho infanto-juvenil por meio da ocupação
do tempo ocioso com a prática do esporte. Proposto pela Associação Norte Noroeste
Fluminense de remo, o projeto atenderá cerca de 230 pessoas, entre crianças,
adolescentes e pessoas com deficiência, em nove comunidades em situação de risco
social, em Campos dos Goytacazes (RJ). A prática do remo no rio Paraíba do Sul é
tradicional no município.
Ponto de Encontro
Grupo de Assessoria e Mobilização de Talentos
SP
O objetivo do projeto Ponto de Encontro é a implantação de quatro núcleos de esporte
educacional para promoção de atividades esportivas nas modalidades judô, ginástica
olímpica, handebol, entre outros, no município de Caçapava, no Vale Paraíba do Sul (SP).
Proposto pelo Grupo de Assessoria e Mobilização de Talentos, o projeto, que contará com
o apoio do Programa Petrobras Esporte & Cidadania, atenderá 440 crianças e
adolescentes.
Verdesporte na Areia
Instituto Verdescola
SP
O projeto Verdesporte na Areia, a ser patrocinado pelo Programa Petrobras Esporte &
Cidadania, apresentado pelo Instituto Verdescola, pretende promover programa esportivo
com foco educacional para cerca de 280 crianças e jovens da Vila Sahy e entorno do
município de São Sebastião (SP). Como objetivos, o projeto visa a formação crítica de
crianças e adolescentes e o direito de acesso ao lazer, entre outros. As atividades de
voleibol e futebol serão oferecidas no contra turno escolar na Praia da Baleia, na Escola
Municipal Henrique Tavares de Jesus, e no Galpão do Verdescola.
Projeto ADD Escola de Esporte Adaptado
Associação Desportiva para Deficientes
SP
O projeto ADD Escola de Esporte Adaptado, a ser desenvolvido pela Associação
Desportiva para Deficientes, possui como objetivo proporcionar a crianças com
deficiência física, intelectual e visual a aquisição de valores educacionais através do
esporte adaptado, estimulando o desenvolvimento físico, social e psicológico de 120

crianças de São Paulo. Serão trabalhadas as modalidades de basquete sobre cadeira de
rodas, natação, atletismo, lutas e ginástica.
Projeto Xadrez Esporte Educacional: Aprimoramento e Capacitação.
Fundação Brasileira de Xadrez
MG
O projeto Xadrez Esporte Educacional, a ser realizado pela Fundação Brasileira de
Xadrez, atuará na capacitação de professores de 141 escolas da rede pública, de 17
cidades de Minas Gerais. Os docentes vão ensinar a modalidade para cerca de 28 mil
crianças e jovens. Além do ensino do esporte, o projeto inclui a realização da I
Conferência de Xadrez Escolar da Fundação Brasileira de Xadrez, a criação do Clube
Brasileiro de Xadrez Escolar, e de sala virtual.
Projeto Frutos do Amanhã
Cidade dos Meninos
MG
O objetivo do projeto Frutos do Amanhã é promover o acesso à prática saudável de
atividades esportivas de cunho educacional e reduzir, pela inclusão social, auxiliando na
redução dos altos índices de criminalidades em Governador Valadares (MG). Atividades
esportivas como capoeira, futebol, Judô, entre outras, serão oferecidas para cerca de 150
pessoas, nas dependências da Cidade dos Meninos.
Projeto por um time chamado Ramacrisna
Missão Ramacrisna
MG
O projeto Por um time chamado Ramacrisna, promovido pela entidade sem fins lucrativos
Missão Ramacrisna, desenvolverá atividades esportivas como futebol society e jiu-jítsu
para cerca de 200 crianças e 200 adolescentes, fora do horário das aulas, em cinco
escolas públicas de Betim (MG). O projeto integrará o programa Petrobras Esporte &
Cidadania.
Região Nordeste:
Projeto Jogos de Aprender
Associaçao Recreativa e Esportiva para Crianças e Adolescentes – ARCA
CE
O projeto Jogos de Aprender, iniciativa da Associação Recreativa e Esportiva para
Crianças e Adolescentes (Arca) com apoio do programa Petrobras Esporte & Cidadania,
pretende desenvolver relação de atividades esportivas com conteúdos abordados nas
disciplinas de matemática e português, para crianças e jovens matriculados no sistema
público de ensino. Cerca de 410 participantes, entre crianças, jovens, e pessoas com
deficiência, da favela Zizi Gavião, e de comunidades adjacentes do município de Caucaia
(CE), participarão de atividades esportivas como xadrez, dança, e atletismo.
Projeto Esporte e Educação: essa é a nossa praia
Instituto de Integração e Capacitação da Família
CE

Democratizar o acesso da população jovem ao esporte e ao mundo digital, no município
de Paracuru (CE) é o objetivo principal do projeto Esporte e educação: essa é a nossa
praia. Desenvolvido pelo Instituto de Integração e capacitação da família, com patrocínio
do Programa Petrobras Esporte & Cidadania, o projeto vai atender a 150 crianças e 150
adolescentes, que aprenderão a praticar surf, sandboard, vôlei de praia e futebol de areia.
Além das aulas de esporte, serão ministradas aulas de comunicação digital.
Entrando Em Campo
Associação Comunitária Santo Expedito
CE
O Projeto Entrando em Campo da Associação Comunitária Santo Expedito ACSE,
atenderá 150 crianças e adolescentes do município de Viçosa do Ceará. O objetivo do
projeto é proporcionar socialização e coletividade através do esporte educacional e
cultura do futebol. Busca-se o desenvolvimento do sentimento coletivo, solidariedade
social, espírito de cooperação e valores pessoais e sociais.
Projeto Arremesso para a Vida
Associação Hand Social
BA
O projeto Arremesso para Vida, realizado pela Associação Hand Social com a parceria da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e o patrocínio do programa
Petrobras Esporte & Cidadania, promoverá, a prática de handebol para 100 crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade social, e regularmente matriculadas na rede
de ensino público, no município de Saubara (BA). A região apresenta nível de índice de
desenvolvimento de educação básica abaixo da média nacional (2,6 em 2009).
Educando com a bola: as viabilidades pedagógicas do futebol
Academia de Formação de Craques Divino Olivério
BA
A contribuição para o desenvolvimento global de crianças e adolescentes em situação de
extrema pobreza por meio da prática do esporte educacional é o objetivo do projeto
Educando com a bola: as viabilidades pedagógicas do futebol. Além da prática de futebol
para 400 crianças e 600 adolescentes, estudantes da rede pública de ensino do município
de Camaçari (BA), a iniciativa da Academia de formação de craques Divino Olivério, inclui
a implantação de dois laboratórios de informática para promoção de cursos de Informática
básica e ciberespaço, e oficinas de cidadania.
Direito ao Esporte Educacional Seguro e Inclusivo
Secretaria da Criança e da Juventude
PE
A implantação de seis núcleos para promoção de esporte educacional para 900 crianças,
600 adolescentes, e 120 pessoas com deficiência de municípios da região metropolitana
de Recife (PE), é o objetivo do projeto Direito ao Esporte Educacional Seguro e Inclusivo.
Com patrocínio do programa Petrobras Esporte & Cidadania, o projeto será executado
pelo programa Vida Melhor, da Secretaria da Criança e da Juventude do Estado de
Pernambuco.
Projeto Esporte: um Passe para a Cidadania
Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande
MA

O projeto Um passe para a cidadania, a ser executado pela prefeitura municipal de
Cachoeira Grande (MA), tem entre seus objetivos o desenvolvimento integral de 708
crianças, 836 adolescentes e 15 pessoas com deficiência da região, por meio da prática
de esportes. Estão previstas a realização de aulas de futsal, capoeira, basquete, entre
outras, inauguração de polos esportivos, além de eventos de estímulo a convivência
pacífica, como o Dia da Não Violência e o Dia Nacional ao Combate ao Abuso e
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O projeto contará com o apoio do
programa Petrobras Esporte & Cidadania.
Projeto O Esporte como Transformação Social de Crianças e Adolescentes
Núcleo de Desenvolvimento Social – NDS
RNO projeto Esporte como Transformação Social de Crianças e Adolescentes (NDS)
pretende contribuir para a formação do cidadão crítico por meio da promoção de
atividades esportivas educacionais, para 500 crianças e adolescentes de sete bairros da
zona norte de Natal (RN). Com patrocínio do programa Petrobras Esporte & Cidadania, e
execução do Núcleo de Desenvolvimento Social (NDS), serão realizadas oficinas de
prevenção ao uso de drogas, e ao bullying, além da prática de boxe, xadrez, taekwondo, e
outros esportes
Região Centro-Oeste:
Projeto Esporte Educacional, Handebo, Inclusão e Cidadania
Associação Cultural e Esportiva Força Atlética
GO
A democratização da prática e a cultura do Esporte como ferramentas para formação de
cidadãos críticos é o objetivo do projeto Esporte Educacional, Handebol, Inclusão e
Cidadania, a ser realizado pela Associação Cultural e Esportiva Força Atlética. O projeto
atenderá cerca de 600 crianças e jovens que terão acesso a aulas de handebol e oficinas
de cidadania, em seis escolas da rede pública municipal de Goiânia (GO), localizadas em
comunidades de risco social.
Projeto Arte Suave, o caminho da sabedoria
Federação de Jiu Jitsu Esportivo de Mato Grosso
MT
O projeto Arte Suave, o caminho da sabedoria, proposto pela Federação de Jiu-Jitsu
Esportivo de Mato Grosso (MT), pretende incluir 960 crianças e 960 adolescentes da rede
pública de ensino do município de Rondonópolis, na prática do esporte. Além das aulas e
competições esportivas, o projeto inclui palestras, debates, exposições de filmes, e
apresentações artístico-culturais.
Velozes do amanhã
Instituto de Desenvolvimento Humano Social Econômico e Cultural Mana do Céu
para os povos
MS
O projeto Velozes do Amanhã irá atender 200 jovens e adolescentes em situação de
risco, entre 7 e 17 anos, em Campo Grande (MS), por meio da oferta de aulas de
atletismo. Com patrocínio do programa Petrobras Esporte & Cidadania e execução do
Instituto de Desenvolvimento Humano Social Econômico e Cultural Mana do Céu para os

povos, as ações do projeto englobarão pesquisas sobre os saberes populares, além de
formação de multiplicadores para passar os ensinamentos de cidadania adiante.
Região Norte:
Projeto Esporte Sonho Meu
Fundação de Educação, Cultura, Desenvolvimento Empresarial e Social.
RO
O incentivo ao protagonismo juvenil através da ampliação das atividades esportivas e
culturais, é o objetivo do Esporte Sonho Meu, projeto da Fundação de Educação, Cultura,
Desenvolvimento Empresarial e Social. No total, 460 crianças e adolescentes da rede
pública de ensino da comunidade Ji-paraná (RO), terão acesso a aulas de ginástica
rítmica, taekwondo, capoeira, entre outras. O projeto inclui apoio escolar nas disciplinas
Língua Portuguesa e Matemática. Uma contribuição para elevar o IDEB (Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica) das escolas da região.
Projeto Estrela da manhã
Ministério Mãos Limpas
AP
O projeto Estrela da manhã, executado pela organização não governamental Ministério
Mãos Limpas, no município de Santana (AP), pretende reduzir a evasão e repetência
escolar de 200 alunos do ensino público e privado, em região de extremo risco social, por
meio de práticas esportivas como ferramenta de desenvolvimento psicossocial.
Projeto Marco Zerando o placar: praticando esportes no meio do mundo
Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Amapá
AP
O projeto Marco Zerando o placar: praticando esportes no meio do mundo, proposto pela
Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Amapá, tem como meta estimular
através das manifestações da cultura corporal esportiva e o senso de cidadania de 100
jovens dos municípios de Porto Grande, Calçoene, Laranjal do Jarí, Macapá, Oiapoque e
Santana (AP), na faixa etária de 15 a 21 anos, que cumprem medidas socioeducativas.
Com patrocínio do programa Petrobras Esporte & Cidadania, o projeto incluirá a reforma
da área poliesportiva do Centro de Internação Masculina, onde serão promovidas
atividades como voleibol, tênis de mesa e basquetebol.
Esporte ao Alcance de Todos
Prefeitura Municipal de Paragominas
PA
O projeto Esporte ao alcance de todos será desenvolvido no município de Paragominas
(PA) pela prefeitura municipal, com patrocínio do Programa Petrobras Esporte &
Cidadania. Com objetivo de inclusão social de crianças e adolescentes da região por meio
da prática de atividades esportivas como natação, caratê e voleibol, o projeto atenderá
950 alunos de escolas públicas, com idades entre 3 e 17 anos.

