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Nome do Projeto: Talentos do Tênis
Abrangência do Projeto: Curitiba, Jacarezinho e Bandeirantes – Paraná
Valor Total do Projeto: R$619.200,00

(e

Valor Solicitado ao FIA/DOAÇÃO: R$619.200,00

Área de Atuação do Projeto:
( ) Garantia do direito à convivência familiar e comunitária;
( ) Atendimento à crianças e ao adolescente em situação de risco;
( ) Atenção ao adolescente autor de ato infracional;
( ) Garantia de direitos para crianças e adolescentes em situação de rua;
( ) Enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes;
( ) Erradicação do trabalho infantil;
(X) Promoção ao direito à saúde, à cultura, ao esporte, lazer, à educação e à assistência social;
( ) Prevenção e tratamento das necessidades decorrentes do uso e abuso de álcool e outras drogas;
( ) Atenção às crianças e aos adolescentes internados por motivo de saúde;
( ) Aprendizagem e qualificação profissional.

Resumo do Plano de Trabalho:

O Projeto Talentos do Tênis foi idealizado para atender as necessidades das
crianças do ensino fundamental da Rede Pública, oferecendo atendimento
personalizado com acompanhamento escolar, atividades culturais e formação global
através da convivência e estímulo, no contra turno escolar, tendo como atividade
central o esporte (tênis de campo).
A proposta do presente projeto tem como principal objetivo ofertar a prática do
esporte tênis de campo para 100 crianças e adolescentes de baixa renda e que
frequentam escolas públicas nas cidades de Curitiba, Jacarezinho e Bandeirantes. Os
participantes do projeto passarão por uma triagem, onde serão avaliadas as
condições socioeconômicas e familiares. Será dada prioridade aos alunos de baixa
renda e em condição de risco social. As atividades acontecerão de segunda a sexta
feira, sendo que os alunos terão a oportunidade de fazer aula 2 ou 3 vezes por
semana (de acordo com a disponibilidade) com duração de 1hora. No total pretendese ter 10 turmas de 10 a 12 alunos. Os alunos, além de aulas de tênis, contarão ainda
com complementação alimentar e material esportivo de qualidade e que respeita a
faixa etária e capacidade técnica e física de cada um, aulas de Xadrez e Inglês.

PLANO DE TRABALHO
1. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
Nome do Projeto: Talentos do Tênis
Abrangência do Projeto: Curitiba, Jacarezinho e Bandeirantes – Paraná
2. DESCRIÇÃO DA REALIDADE

Diversas pesquisas educacionais já analisaram a produção de crianças do ensino
fundamental de escolas públicas (em processo de alfabetização) e constataram
dificuldades ligadas a falta de estímulo de pais e professores, fatores ambientais e
sócio-culturais que podem comprometer a capacidade de expressão das crianças.
Outras ainda partem da comparação de alunos de escolas pública com os de
escolas particulares, sendo que estes últimos se apresentam melhor capacitados para
se expressar, inclusive na ordenação de idéias.
No bairro São Braz, local do projeto em Curitiba e nas Cidades de Jacarezinho e
Bandeirantes, esta realidade não é diferente e muitos alunos da Escola Pública
passam hoje por situações difíceis, de âmbito financeiro e familiar. Estes alunos
enfrentam ainda as limitações da escola, que embora tenha muitas vezes professores
dedicados, não conseguem ir além do plano de aula, sequer conhecendo as famílias
de seus alunos e sem a mínima condição de auxiliá-los além da sala de aula.
Estas crianças, com problemas diversos e anteriores a escola, muitas vezes
apresentam-se desinteressados, hostis, ou com dificuldade de aprendizagem.
Problemas estes muitas vezes estão relacionados ao humor ou afeto, sendo
conseqüência de dramas pessoais.
Outro ponto importante para as crianças é que o Projeto tem como principal
atividade o Tênis de Campo. Através deste esporte, diversas situações são
trabalhadas: concentração, superação de limites, socialização, persistência, respeito
as regras, experiências positivas de competição saudável. Isso tudo desenvolvido
dentro de umas das melhores academias de tênis do Paraná e com professores
capacitados.
Como o projeto é baseado na convivência , é através dela que se estabelecem as
regras, sempre com transparência, aonde as crianças vão aprendendo, recebendo
estímulos, auxiliando umas as outras. Além das aulas de tênis, estas crianças tem a
oportunidade de participar de atividades de outros esportes, recebem
acompanhamento escolar, noções e práticas de higiene, e atividades culturais
diversas aplicadas por temas. Suas famílias serão convocadas para reuniões
bimestrais, comprometem-se com a assiduidade e pontualidade de seus filhos e
participarão da avaliação do projeto opinando e fazendo relatos sobre as mudanças de
comportamento de seus filhos.
Assim, o Projeto Talentos do Tênis virá a contribuir para o desenvolvimento dos
beneficiados, somando esforços para combater a exclusão social na comunidade das
três cidades aonde o projeto será executado, proporcionando acesso a diversos
conhecimentos, e assim plantando em cada um dos alunos, sementes de cidadania,
de positividade perante a vida, de solidariedade. Ocupando com atividades educativas
o tempo livre dos alunos, o Projeto está evitando que este tempo seja ocioso ou
prejudicial para estas crianças, pois muitos ficariam sozinhos em casa ou na rua.

O acesso aos benefícios proporcionados pelas atividades esportivas para estas
crianças e pré-adolescentes é importante fator de inclusão social e certamente exerce
forte influencia positiva na vida destes alunos.
3. PÚBLICO-ALVO

O Projeto Talentos do Tênis atenderá aproximadamente 150 crianças e adolescentes
de 6 a 17 anos, podendo ser meninos e ou meninas, estudantes da rede pública,
pertencentes a famílias com carência sócio-econômica comprovada.
Algumas destas crianças já são atendidas pela entidade e outras serão captadas.

4. OBJETIVOS

Objetivo Geral
O objetivo geral do Projeto Talentos do Tênis é promover a educação
complementar da criança e do adolescente, com ênfase no aspecto formativo,
difundindo os valores inerentes da prática esportiva, tendo como principal meio o tênis
de campo, com ênfase no aspecto educativo.
Objetivos específicos:
•
•
•
•

Estimular o desenvolvimento da criança, através da educação, cultura e
esporte.
Promover o acesso a atividades esportivas
Incentivar as atividades escolares
Apoiar no desenvolver de hábitos saudáveis de saúde, higiene e alimentação.

5. METAS

Metas Qualitativas:
- Meta 1 :Aprimoramento dos profissionais envolvidos no projeto. Indicado: melhoria
na qualidade das aulas.
- Meta 2 : Melhorar o desempenho escolar das crianças e jovens atendidos, utilizando
o esporte como parceiro e motivador da educação formal.
- Meta 3: Envolver a comunidade e os familiares dos beneficiados em ações do
projeto e eventos, proporcionando a aproximação do projeto com a comunidade onde
está inserido.
Metas Quantitativas:
- Meta 1: Realizar dois festivais por ano.
- Meta 2: Atender 80% dos beneficiados do projeto matriculados no sistema público
de ensino.
- Meta 3: Reservar 30% das vagas para o sexo feminino buscando igualdade de
gênero com participação de turmas mistas.

6. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

Os interessados em participar do projeto preencherão uma ficha cadastral
contendo informações pessoais, familiares, sócio educacionais e sócio econômicas.
Em seguida os mesmos passarão por uma triagem, onde serão avaliadas as
condições sócio econômicas e familiares. Será dada prioridade aos alunos de baixa
renda e em condição de risco social. Todos deverão estar devidamente matriculados
e frequentando escolas públicas.
O Projeto Talentos do Tênis é fundamentado na oferta de atividades esportivas,
culturais e recreativas, para alunos de primeira à nona série do ensino fundamental e
ensino médio da rede municipal e estadual de ensino durante o contra turno escolar.
O Projeto irá funcionar durante toda a semana. Além das atividades do projeto, os
alunos recebem lanches nestes dias. Também serão promovidas atividades
recreativas e culturais.
Em relação as aulas, tem duração de 1 hora e as turmas são divididas por faixa
etária e nível de jogabilidade de cada criança. Desta forma o grupo ficará homogêneo
possibilitando aulas com qualidade para as crianças e adolescente.
7. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

Sistematicamente serão realizadas reuniões com os pais ou responsáveis onde
são repassadas informações sobre o desenvolvimento das crianças bem como
solicitados resultados referentes a acompanhamento escolar dos alunos.
Para cumprir as metas citadas no item 6 serão desenvolvidos chamadas para
verificar a assiduidade, fichas de avaliações dos alunos, fichas de inscrição no projeto
e relatórios de realização de festivais.

8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES
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PLANO DE APLICAÇÃO GERAL
RECURSOS ORIUNDOS DO FIA/PR
NATUREZA

Custeio

DESCRIÇÃO DOS ITENS

QUANTIDADE DE
ITENS

VALOR TOTAL
(em R$)

Material de Consumo

4052

R$86.400,00

Serviços de Terceiros (Pessoa Física)

1

R$28.800,00

Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)

5

R$504.000,00

TOTAL RECURSOS FIA/PR

R$619.200,00

