REGIÃO NORTE
RO
Título: ESPORTE SONHO MEU
Proponente: Fundação de Educação, Cultura e Desenvolvimento Empresarial e Social Fundação Jicred- CDL
O projeto Esporte Sonho Meu tem como objetivo incentivar o protagonismo juvenil através do
esporte educacional, atendendo 400 crianças e adolescentes de famílias em situação de
vulnerabilidade social no município de Ji-Paraná (RO). O projeto também prevê qualificação
profissional para 286 jovens. As modalidades esportivas oferecidas são capoeira, futebol de
campo, ginástica rítmica, taekwondo e judô e também estão previstas aulas de matemática,
português, leitura, educação e inclusão digital.

PA
Título: SEMEANDO ESPORTE NA AMAZÔNIA
Proponente: Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer (Santarém – PA)
O objetivo do projeto Semeando Esporte na Amazônia é promover o acesso ao esporte
educacional e a valorização da cultura corporal de crianças e adolescentes de regiões
ribeirinhas e bairros periféricos do município de Santarém (PA), através das modalidades:
remo, canoagem, judô, taekwondo, voleibol e futsal, alcançando 960 crianças e adolescentes
da rede pública de ensino. A metodologia do projeto une o esporte à educação ambiental,
utilizando estratégias como a pontuação em forma de moeda social.

REGIÃO CENTRO-OESTE
MT
Título: WYRAPAT, U’P
Proponente: Instituto Munduruku
Resgatar e fortalecer elementos da identidade cultural dos povos da Terra Indígena ApiacáCaiaby e diminuir os índices de evasão escolar e das aldeias por meio do esporte educacional.
Este é o objetivo do projeto Wyrapat,U'p, do Instituto Munduruku, que visa atender 472
crianças e adolescentes indígenas das aldeias Apiacá, Caiaby e Munduruku, da Terra Indígena
Apiacá-Caiaby, no município de Juara (MT). O projeto oferecerá as modalidades de futebol de
campo, futebol de sação, vôlei, atletismo, arco e flecha, natação, remo e meia maratona,
dentro de uma metodologia participativa, buscando promover a autonomia dos povos
indígenas.

MT
Título: SUPERAÇÃO ESPORTE E EDUCAÇÃO
Proponente: Instituto Desportivo da Criança
O projeto Superação Esporte e Educação visa promover a prática do esporte educacional para
300 crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, da rede pública de ensino em Cuiabá, Cáceres,
Chapada dos Guimarães e Várzea Grande (MT), através de modalidades coletivas, futsal,
handebol, basquete e voleibol, trabalhando temas transversais de gênero e igualdade racial.

GO
Título: HANDEBOL, INCLUSÃO E CIDADANIA ANO III
Proponente: Associação Cultural e Desportiva Força Atlética
O projeto Handebol, Inclusão e Cidadania consiste na continuidade e amplicação de um
projeto selecionado em 2012 para o Programa Petrobras Esporte & Cidadania e que
atualmente contempla 600 crianças da rede pública de ensino de Goiânia, oferecendo a
modalidade handebol em 6 núcleos. Na atual edição, o projeto pretende criar mais 3 núcleos,
permitindo abranger outros municípios da região metropolitana de Goiânia. O objetivo é
democratizar o acesso à prática e a cultura do esporte e o desenvolvimento integral de
crianças e adolescentes através do handebol como esporte educacional.

REGIÃO NORDESTE
CE
Título: ESPAÇO ESPORTIVO EDUCART
Proponente: Associação Porteirense de Assistência à Família - APAF
Superar a vulnerabilidade social de 275 crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, de áreas
urbanais e rurais e de uma comunidade quilombola no município de Porteiras (CE), por meio
do esporte educacional. Este é o objetivo do Projeto Espaço Esportivo Educart, da Associação
Porteirense de Assistência à Família, que oferecerá atividades esportivas nas modalidades de
atletismo, futsal, dança, capoeira, ginástica aeróbica, badminton, futebol vôlei, jiu-jitsu,
badminton e jogos e brincadeiras tradicionais, como queimada e peteca.

PE
Título: NOVOS CAMINHOS
Proponente: Movimento de Assistência e Inclusão Social – MAIS Consultoria Social

O projeto Novos Caminhos, do Movimento de Assistência e Inclusão Social, tem como objetivo
atender 500 crianças e adolescentes de famílias em situação de vulnerabilidade social no
município de Escada (PE), através de atividades de esporte educacional nas modalidades de
taekwondo e boxe.Também serão promovidas ações de formação cidadã, oficinas de
letramento e reforço escolar, ações de saúde e outras atividades.

AL
TRI-CRIANÇA E ADOLESCENTE – ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
Proponente: Associação Educacional e Assistencial Casa dos Amarelinhos
O projeto Tri-Criança visa contribuir para a democratização do acesso ao esporte educacional
para 2.000 crianças e adolescentes da rede pública de ensino em dez municípios do Estado de
Alagoas. As modalidades oferecidas são handebol, vôlei, futsal, taekwondo, natação, corrida,
ciclismo, dança, jogos e brincadeiras. Também serão promovidas outras atividades
socioeducativas e de integração com a comunidade.

RN
Título: PROJETO ATLETA CIDADÃO
Proponente: Associação dos Moradores dos Bairros Frutilândia I, II e Fulô do Mato
Ampliar o acesso ao esporte educacional de qualidade para 400 crianças e adolescentes de 6 a
18 anos em situação de vulnerabilidade social no município de Açu (RN), visando à inclusão
social, melhoria no rendimento escolar e integração familiar e comunitária. Este é o objetivo
do projeto Atleta Cidadão, que oferecerá as modalidades de futsal, taekwondo e capoeira para
crianças e adolescentes de comunidades rurais e periféricas de Açu, trabalhando também com
elementos da cultura regional, como cordéis e mamolengos.

CE
Título: SUPERAÇÃO: ESPORTE E EDUCAÇÃO
Proponente: Projeto do Bem Estar Comunitário
Oportunizar o engajamento de 200 crianças, adolescentes e jovens em atividades esportivas e
de desenvolvimento pessoal, na perspectiva de inclusão social, visando o fortalecimento dos
vínculos familiares, e a superação das dificuldades de aprendizagem escolar. Este é o objetivo
geral do Projeto SuperAção: Esporte e Educação, que atua no Bairro Jardim das Oliveiras, área
de vulnerabilidade social na periferia de Fortaleza (CE), oferecendo as modalidades de judô,
jiu-jítsu, boxe e dança, bem como oficinas de desenvolvimento pessoal.

MA
Título: CIDADANIA PELO ESPORTE EDUCACIONAL
Proponente: Fundação Cidadania
O projeto Cidadania pelo Esporte Educacional destina-se a atender a 1300 crianças e
adolescentes de 7 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social na periferia do município de
Timon (MA), visando ao seu desenvolvimento cognitivo, físico-motor e socioafetivo, através da
prática do esporte educacional, nas modalidades de atletismo, futsal, handebol, judô, voleibol,
taekwondo, dama e xadrez.

PB
Título: ESPORTE EDUCACIONAL: CAMINHOS PARA A CIDADANIA
Proponente: Associação Cultural Pisada do Sertão
O projeto Esporte Educacional: Caminhos para a Cidadania, da Associação Cultural Pisada do
Sertão, visa atender a um público de 250 crianças, adolescentes e jovens de 0 a 29 anos, no
município de Poço de José de Moura (PB). Serão oferecidas as modalidades de vôlei, handebol,
basquete, futsal, karatê e capoeira, além de atividades complementares como oficinas
temáticas, danças regionais e brincadeiras populares. O objetivo geral é promover o esporte
educacional como ferramenta de desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens
em situação de vulnerabilidade social.

PE
Título: PROJETO ABRAÇANDO AS DIFERENÇAS
Proponente: Associação Nossa Voz em Ação
Contribuir para a garantia do direito ao desenvolvimento integral de crianças e adolescentes
de Olinda (PE) através do esporte educacional, considerando os princípios da autonomia,
igualdade e respeito à diversidade. Este é o objetivo do projeto Abraçando as Diferenças, que
visa atender a 160 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, alunas da
rede pública de ensino de Olinda, oferecendo as modalidades de judô e taekwondo, além de
oficinas socioeducativas, culturais e recreativas e espaços de produção de conhecimento e
convivência para participantes, famílias e comunidade.

PI
Título: ATITUDE E CIDADANIA: ALÉM DO ESPORTE
Proponente: Prefeitura Municipal de Oeiras - PI

O projeto Atitude e Cidadania tem como objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de
vida e ampliação de possibilidades educacionais e culturais de 600 crianças e adolescentes de
áreas de vulnerabilidade social e comunidades quilombolas no município de Oeiras (PI),
através do esporte educacional, nas modalidades de capoeira, futebol, judô, taekwondo e
futsal.

BA
Título: EDUCANDO COM A BOLA
Proponente: Academia de Formação de Craques Divino Olivério
O projeto Educando com a Bola, da Academia de Craques Divino Olivério, busca atender a
1000 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social no município de Camaçari,
na região metropolitana de Salvador (BA), por meio do esporte educacional, através da
modalidade futebol, além de atividades como cursos d einformática e leitura e econtros com a
família e comunidade.

BA
PROJETO MAIS ESPORTE: EDUCANDO COM O ESPORTE E A CIDADANIA
Proponente: Prefeitura Municipal de Valente (BA)
O Projeto Mais Esporte: Educando Com o Esporte e a Cidadania, da Prefeitura Municipal de
Valente (BA), visa promover a inclusão social de 1500 crianças e adolescentes, matriculados na
rede pública de ensino, por meio do acesso ao esporte educacional. Serão oferecidas as
modalidades de futebol, futsal, vôlei, basquete, handebol, karatê, jiu-jítsu, capoeira, xadrez e
boleado, além de atividades complementares como passeios, caminhadas e festivais.

REGIÃO SUL
RS
Título: PROJETO REMADAS SOLIDÁRIAS II
Proponente: Associação Caxiense de Canoagem
O projeto Remadas Solidárias II visa atender a 300 crianças e adolescentes de 10 a 18 anos,
regularmente matriculados na rede pública de ensino em Caxias do Sul (RS), promovendo o
acesso ao esporte educacional através da modalidade de canoagem, trabalhando os temas
transversais de gênero, igualdade racial e pessoas com deficiência. Temas transversais como
saúde e meio ambiente, assim como a manutenção e montagem dos caiaques, serão
trabalhados em atividades complementares. O objetivo é promover a melhoria no rendimento
escolar e fortalecer a inclusão de crianças e adolescentes com deficiência.

PR
Título: ESPORTE E INCLUSÃO CIDADÃ
Proponente: APAE de Arapongas (PR)
Promover o desenvolvimento neuropsicomotor e inclusão cidadã de 267 crianças,
adolescentes e jovens com deficiência no município de Arapongas (PR). É com este objetivo
que a Apae de Arapongas promove o projeto Esporte e Inclusão Cidadã, oferecendo ao público
atendido modalidades como atletismo, badminton, basquete, boliche, capoeira, damas, dança,
futsal, ginástica rítmica, levantamento de peso, natação, queimada, skate, tênis de mesa e
xadrez. O projeto trabalha como tema transversal a inclusão da pessoa com deficiência.

SC
NAVEGANDO PELA CIDADANIA
Proponente: Associação Náutica de Itajaí
O projeto Navegando pela Cidadania, da Associação Náutica de Itajaí (SC), tem como objetivo
promover o acesso ao esporte educacional através de esportes náuticos (remo e vela),
oferecidos de forma integrada a atividades culturais e educacionais, trabalhando temas
socioambientais. O público consiste de 300 crianças e adolescentes de 8 a 18 anos, alunos da
rede pública de ensino, em situação de vulnerabilidade social, incluindo filhos de pescadores
tradicionais de comunidades da região.

PR
Título: ESPORTE E CIDADANIA PARANÁ
Proponente: Associação Educacional de Desenvolvimento Humano e Social
O projeto Esporte e Cidadania Paraná tem como objetivo proporcionar o acesso ao esporte
educacional para 240 crianças e adolescentes de 12 a 17 anos em situação de vulnerabilidade
social nos municípios de Umuarama, Pitanga, Apucarana, Ivaiporã, Laranjeiras do Sul e Pinhais
(PR). As modalidades oferecidas serão o judô e o karatê, bem como atividades artísticas,
culturais e de participação cidadã.

RS
Título: PROGRAMA DE REFERÊNCIA EM PRÁTICAS ESPORTIVAS EDUCACIONAIS PARA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Proponente: Prefeitura Municipal do Rio Grande
O Programa de Referência em Práticas Esportivas Educacionais, da Prefeitura Municipal de Rio
Grande (RS), tem como objetivo contribuir para a formação cidadã e participativa de crianças e
adolescentes da rede municipal de ensino através de núvleos formativos, visando oferecer
modalidades como ginástica artística, ginástica rítmica, dança, canoagem, natação, vôlei,
futsal, equoterapia, entre outras. Também serão oferecidos seminários de esporte
educacional, para integração entre os núcleos.

REGIÃO SUDESTE
RJ
Título: ESPORTE LEGAL – RIO
Proponente: IHN - Instituição do Homem Novo
O projeto Esporte Legal, da Instituição do Homem Novo, tem como objetivo minimizar a
reincidência de atos infracionais de adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas no Departamento Geral de Ações Socioeducativas, no município do Rio de
Janeiro (RJ), através do esporte educacional. Serão atendidos 856 crianças, adolescentes e
jovens que participarão de oficinas temáticas sobre temas de formação geral e atividades de
esporte educacional nas modalidades de vôlei e futsal.

MG
Título: CONVIVER SEM BARREIRAS
Proponente: Associação de Deficientes Visuais de Belo Horizonte
Contribuir para a inclusão de pessoas com deficiência por meio da prática esportiva. Este é o
objetivo geral do projeto Conviver sem Barreiras, da Associação de Deficientes Visuais de Belo
Horizonte (MG), que prevê atender 333 pessoas com deficiência, a maioria delas crianças,
adolescentes e jovens, na capital mineira, oferecendo as modalidades paradesportivas de
atletismo, bocha paralímpica, futsal, dutebol de 5, goalball, judô, natação e tênis de mesa.

MG
Título: DIA A DIA, CONSTRUINDO CIDADANIA
Proponente: Associação Projeto Providência
Ao se aliar Esporte e Educação é possível permitir que crianças e adolescentes sintam-se
participantes da sociedade e promover seu desenvolvimento físico, psicológico e educacional.
O projeto Dia a dia, Construindo Cidadania, da Associação Projeto Providência, visa atender

500 crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social na periferia de Belo
Horizonte (MG), oferecendo as modalidades esportivas de handebol, judô, taekwondo e
xadrez, entre outras.

SP
Título: OBA! ESPORTE PARA TODOS!
Proponente: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Mirassol (SP)
O projeto OBA! Esporte para todos!, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Mirassol (SP), busca a inclusão social da pessoa com deficiência através de práticas de esporte
educacional, atendendo 482 crianças, adolescentes e jovens, das quais 100 são provenientes
da escola de educação especial de Mirassol. O projeto oferecerá quinze modalidades, incluindo
futebol de 7, futsal adaptado, basquete adaptado, bocha, entre outras. A proposta é incluir
pessoas com e sem deficiência, promovendo o convívio com a diversidade humana e o
desenvolvimento humano, afetivo e social dos alunos.

SP
Título: PENSE E FAÇA EM TRÊS TEMPOS
Proponente: Associação de Instrução Popular e Beneficência - SIPEB
O projeto Pense e Faça em Três Tempos, da Associação de Instrução Popular e Beneficência,
tem como objetivo promover o esporte educacional como fator de inclusão social de crianças
em situação de vulnerabilidade social na cidade de Itu (SP). Serão atendidas 270 crianças de 6
a 11 anos, alunos da rede pública de ensino, através das modalidades esportivas de futebol,
vôlei, basquete e taekwondo. Também haverá aulas de informática e atividades
complementares, como jogos educativos e oficinas de convivência e cidadania.

MG
Título: TRANSFORMANDO PELO ESPORTE
Proponente: Prefeitura Municipal de Jaíba (MG)
O projeto Transformando pelo Esporte visa atender 600 crianças e adolescentes de 7 a 17 anos
em situação de vulnerabilidade social no município de Jaíba (MG). Seu objetivo geral é
fomentar e democratizar o acesso à prática esportiva educacional, através da implantação de
núcleos dirigidos a crianças e adolescentes em situação de risco social, proporcionando-lhes
melhor desenvolvimento humano, inclusão educacional e social. O projeto funcionará em três
núcleos (dois na área rural e um na área urbana), oferecendo as modalidades de futsal,

futebol, vôlei, handebol e basquete, além de atividades complementares como oficinas e
palestras.

MG
Título: CONSTRUINDO CIDADANIA POR MEIO DO ESPORTE
Proponente: ISJB - Instituto Coronel Benjamim Ferreira Guimarães
O projeto Construindo Cidadania por Meio do Esporte tem como objetivo contribuir para a
democratização e ampliação do acesso a atividades esportivas, promovendo a defesa dos
direitos, a formação integral, a cidadania e a melhoria da qualidade de vida de crianças e
adolescentes. Participarão do projeto 360 crianças e adolescentes de 8 a 17 anos em situação
de vulnerabilidade social no município de Pará de Minas (MG) e as modalidades esportivas
oferecidas incluem futebol, judô, vôlei, handebol, basquete, entre outras.

SP
Título: SURFANDO VALORES
Proponente: Projeto Ondas
Empoderar crianças e adolescentes e estimular o espirito criativo, autônomo e cooperativo,
bem como a prática de valores éticos, morais, familiares e de solidariedade, através da prática
do surfe como esporte educacional. Este é o objetivo do projeto Surfando Valores, destinado a
100 crianças e adolescentes de comunidades em situação de vulnerabilidade social no
município de Guarujá (SP). Além do surfe, serão oferecidas atividades de vôlei e natação, ações
culturais e de preservação do meio ambiente, aulas de informática, acompanhamento e
reforço escolar e debates com famílias e comunidade, entre outros.

SP
Título: LAGEADO ESPORTE E EDUCAÇÃO
Proponente: Ação Social Comunitária do Lageado Joilson de Jesus
O projeto Lageado Esporte e Educação propõe favorecer o desenvolvimento das
potencialidades e a conquista da autonomia, do protagonismo e da cidadania, por meio do
esporte educacional, para 635 crianças, adolescentes e jovens na comunidade Vila 1º de
Outubro, no distrito de Lageado, área em situação de vulnerabilidade social na periferia de São
Paulo (SP). As modalidades esportivas oferecidas são capoeira, dança, jiu-jitsu, judô,
tchoukball, futebol, voleibol, handebol e basquetebol. Também haverá atividades
complementares, como debates e atividades lúdicas, para trabalhar tradições locais e temas
transversais.

SP
Título: FUTEBOL DE RUA: UMA NOVA VISÃO DE JOGO
Proponente: Fundação Esportiva Educacional Pró Criança e Adolescente
Desenvolver núcleos de esporte educacional que favoreçam o aprendizado de valores e
atitudes positivos que auxiliem na formação do cidadão, propondo como modalidade
esportiva o futebol de rua, que surge como uma resposta à violência no futebol. Este é o
objetivo principal do projeto Futebol de Rua: Uma Nova Visão do Jogo, que prevê a
participação de 760 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, nos municípios de Santana de
Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Cajamar, Jandira e Carapicuíba, na Grande São Paulo (SP). As
atividades são desenvolvidas em vários locais (quadra, pátio, estacionamento, rua) utilizando
materiais facilmente adaptáveis e a metodologia valoriza a autonomia e a tomada de decisão
pelos jovens, prevendo também atividades complementares e de integração com família e
comunidade.

SP
Título: PONTO DE ENCONTRO ESPORTE
Proponente: Grupo de Assessoria e Mobilização de Talentos
Contribuir para a formação do cidadão crítico e participativo por meio da prática do esporte
educacional, aliadas a atividades educacionais e socioculturais que possibilitem o
desenvolvimento da cidadania. Esta é a proposta do projeto Ponto de Encontro Esporte, que
prevê a participação de 720 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social no
município de Caçapava (SP), através de modalidades esportivas que incluem xadrez, vôlei,
tênis de mesa, queimada, futsal e artes marciais, entre outras. Também são previstas
atividades educacionais e socioculturais.

RJ
Título: ECOS – ESPORTE INCLUSIVO
Proponente: Espaço, Cidadania e Oportunidades Sociais
Ofertar atividades esportivas para crianças e adolescentes com deficiência intelectual,
especialmente Síndrome de Down, é o objetivo geral do projeto ECOS - Esporte Inclusivo, que
visa atender a 640 crianças e adolescentes na cidade do Rio de Janeiro, oferecendo as
modalidades de judô, taekwondo, ginástica artística, natação e capoeira, promovendo a
atividade esportiva como ferramenta de socialização e trabalhando como tema transversal a
inclusão da pessoa com deficiência.

ES
Título: REAME ESPORTES DE RUA
Proponente: Fundação Rômulo Neves Balestrero
O projeto Reame Esportes de Rua visa atender 120 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos,
matriculados na rede pública de ensino, em áreas de vulnerabilidade social no município de
Cariacica (ES). O projeto busca viabilizar a prática esportiva e de lazer para as crianças e
adolescentes da comunidade e proporcionar a formação de núcleos de cidadania, através do
esporte de rua e dos jogos comunitários. As modalidades oferecidas são futsal, vôlei, ginástica
rítmica, slackline, judô, basquete de rua, muay thai e le parkour, além de atividades
complementares educativas e de integração com a comunidade.

