
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

LEI PAULISTA DE INCENTIVO AO ESPORTE

 
                                        CADASTRO DE PROJETO ESPORTIVO

 

 Nº: CAD5734
 PROPONENTE: ASCAPI - Associação de Canoagem de Piracicaba

   
1. TITULO DO PROJETO

 CANOANDO  

  
1.1 RESUMO DO PROJETO

 DESCRIÇÃO:

A Associação de Canoagem de Piracicaba - ASCAPI é uma entidade sem fins lucrativos,
fundada em 24 de abril de 1998, por simpatizantes e praticantes da modalidade de
Canoagem. Como uma das muitas instituições brasileiras que representam o Terceiro
Setor, em resposta a esse apelo legal, apresenta por meio deste documento, algumas
idéias de atitudes futuras que retratarão a nossa visão de trabalhar além da
responsabilidade social a responsabilidade socio hambiental. Para tanto, tal proposta
objetiva oportunizar a prática da atividade físico ? esportiva canoagem, rompendo com o
paradigma de modalidade esportiva elitista que a mesma carrega consigo, a execução
deste irá garantir ampliação de acesso as atividades esportivas, melhoria nas metodologias
de ensino ? aprendizagem da canoagem, vivenciar um ambiente esportivo, engrandecer o
volume de freqüência dos atendidos, estimular valores da cidadania, contribuindo para a
reinserção social.
 Prossegue na perspectiva de conscientizar os alunos para a educação ambiental
valorizando a questão regional, ou seja, tendo no Parque da Rua do Porto e nas
proximidades do rio Piracicaba nosso principal campo de atuação, destacando-se a
importância desses espaços para a comunidade local, assim como para o município
piracicabano, por fim estas propostas se constituirão por meio de vivências teórico-práticas.
 A cidade de Piracicaba conta com aproximadamente 380.000 habitantes segundo o IBGE
de 2010 e apresenta um IDH de 0,78. Localizada a (Noroeste) no interior do Estado de São
Paulo, situada à cento e cinquenta e seis quilometros da capital. 
 A Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras - (SELAM) de Piracicaba, instituiu em
1989 o Projeto Desporto de Base - P.D.B., apresentando uma política esportiva enquanto
garantia de oportunidade, sendo a canoagem uma das diversas modalidades existentes.
Um esporte considerado por muitos como "não convencional" e elitizado, passou a
oportunizar publicamente tal modalidade aos munícipes, surgindo em 1991 a "canoagem
popular", tornando a cidade uma das pioneiras em popularizar a modalidade em nosso país.
 Com o Projeto Desporto Base a canoagem se popularizou e contribuiu para formação da
equipe de treinamento que representa Piracicaba em campeonatos estaduais, nacionais e
internacionais desde de 1991. 
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2. LOCAL(IS) DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO

 LOCAL: Área de Lazer do Trabalhador ? Parque Municipal da Rua do Porto 
 LOGRADOURO: Rua Alidor Pecorari 
 Nº:S/N / BAIRRO: Rua do Porto / COMPLEMENTO:  
 MUNICÍPIO: Piracicaba / CEP: 13400840 

 
 Outros Locais:

 

  
3. PERÍODO DE EXECUÇÃO

 INÍCIO: Assinatura do Termo de Compromisso / DURAÇAO: 12 meses
   DATA / PERÍODO DE REALIZAÇÃO: Semanal

     
4. ÁREA DE AÇÃO DESPORTIVA

 ÁREA DE AÇÃO: FORMAÇÃO DESPORTIVA   

  
5. JUSTIFICATIVA

 DESCRIÇÃO:

A Associação de Canoagem de Piracicaba, desde sua constituição, luta por colocar a
modalidade entre aquelas mais praticadas no Município Piracicaba, região e Estado.
 Para tanto desenvolve intenso e permanente trabalho de angariar crianças e adolescentes
em situação de vulnerabilidade social do Município, destinando-lhes condições de
aprendizado específico no contra turno escolar e assim formando não só atletas que
representam o Brasil em jogos de nível nacional e internacional como verdadeiros cidadãos.
 A Canoagem é simplesmente utilizada como ferramenta social, educacional de integração
e inserção das crianças e adolescentes no município de Piracicaba e região. 
 Atualmente a modalidade utiliza dois espaços para a realização das aulas e treinamentos.
O primeiro localiza-se na lagoa do Parque da Rua do Porto (Área de Lazer do Trabalhador)
onde são realizadas as aulas de iniciação. 
 O segundo local destina-se para a equipe de alto nível de desempenho, a qual realiza seus
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treinamentos diariamente nas corredeiras do Rio Piracicaba, nas proximidades da ponte
pênsil. Destaca-se o fato também de haver uma casa de barco no Parque da Rua do Porto
(Área de lazer do trabalhador) para armazenamento dos equipamentos, com vestiário
feminino e masculino, e aparelhos de musculação visando aprimorar a qualidade física dos
participantes dos projetos e da equipe de competição.
 Com esse trabalho ja estamos colhendo muito frutos dentro da modalidade onde além de
revelar diversos atletas no cenário Nacional, na última Olimpíadas no Rio cerca de 13
profissionais trabalharam na organização do evento como voluntários, visando cada vez
mais trazer experiências para o desenvolvimento das crianças e adolescentes do município
de Piracicaba e região
 
 A motivação do projeto "CANOANDO" nasceu de pronto, a necessidade de se obter o
amparo da iniciativa privada para manter um trabalho de inserção e integração social e
educacional  através da Canoagem, com maior qualidade, dando uma estrutura que poucos
trabalhos podem oferecer, mudando realmente a realidade das crianças, dos adolescentes
e dos jovens assistidos pelo projeto.
 É imprescindível, portanto, a propagação do esporte a todas as faixas etárias e classes
sociais, seja pela ferrenha convicção de que a Canoagem, a exemplo de outros esportes
mais conhecidos, promove o bem-estar físico e mental do praticante além do contato
fantástico com a natureza. 
 O projeto "CANOANDO" pretende, por assim, que a cidade de Piracicaba seja referência,
no desenvolvimento de crianças e adolescentes através da modalidade de Canoagem,
contribuindo na formação técnica, social e educacional do cidadão.
 Acreditamos que um projeto de proporções estadual ? "CANOANDO" será imprescindível
ferramenta para a continuidade do trabalho até agora desenvolvido pela Associação de
Canoagem de Piracicaba - ASCAPI fomentando a participação das crianças, adolescentes
e jovens das diversas comunidades do município de Piracicaba
 
 São evidentemente que as ações previstas pelo projeto, como a interação social, a
participação em eventos, tendem a contribuir com a divulgação da modalidade (Canoagem),
notadamente pela visibilidade pretendida e pela participação efetiva da comunidade,
espargindo conceitos inerentes, evidentemente, contribuindo para seu desenvolvimento,
seja no cenário municipal, estadual ou nacional. 
 Estamos muitos convictos, pois, a responsabilidade assumida pelo Governo Paulista no
tocante ao fomento ao esporte, o Projeto "CANOANDO", trará a oportunidade de auxílio às
100 crianças, adolescentes e jovens, concedendo-lhes condições apropriadas para o
desenvolvimento do ser humano e das praticas de atividades físicas com qualidade ainda
maior devido ao contato direto com a natureza.
 
 No tocante à relevância do projeto para a região de Piracicaba
 Acreditamos que a melhoria nas condições de trabalhos ofertados pelo projeto ? possível
com recursos incentivados pela Lei Paulista de Incentivo ao Esporte - será fundamental
para colocar a Canoagem como uma das modalidades que mais desenvolvem trabalhos
sociais com qualidades para mudar realmente a realidade das crianças, adolescentes e dos
jovens do município de Piracicaba.
 Dispondo dos treinamentos adequados, com especialização técnica capaz de produzir
resultados positivos e chamar simpatizantes, Associação de Canoagem de Piracicaba -
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ASCAPI promoverá o incremento do esporte na região da cidade de Piracicaba, incitando
crianças, adolescentes e jovens à sua prática.
 Como já foi dito anteriormente de acordo com o censo de 2010, Piracicaba apresenta
380.000 habitantes e um IDH de 0,785, considerado alto e ações como está podem mudar
a realizada do Município.
 
 À vista dos enquadramentos descritos pelo Art. 2º do Decreto 55.636, de 26/03/2010, o
projeto "CANOANDO" desponta como ação voltada a realizar um trabalho de inserção de
crianças, adolescentes e jovens no contra turno escolar, através das aulas de Canoagem e
aplicação de forma técnica e metodológica, incluindo-se, portanto, na previsão do inciso II
da citada legislação. (Área de Formação Desportiva)
 O projeto "CANOANDO" está voltado á inserção social, de crianças, adolescentes de
ambos os sexos, nas aulas de Canoagem ministradas no contra turno escolar e
participações em eventos adiante definidas, às quais serão destinadas aulas específicas da
modalidade e participação em eventos para realizarmos da integração das crianças,
adolescentes e jovens.
 Para tanto, serão disponibilizados a favor do projeto, estruturas físicas adequadas para as
aulas de Canoagem, onde vamos atender cerca de 100 crianças, adolescentes e jovens
que serão inscritos no projeto. O projeto vem, exatamente, com esta perspectiva:
proporcionar para as crianças, adolescentes e jovens das comunidades de baixa renda a
prática adequada da Canoagem, ofertando-lhes condições de desenvolverem-se como
cidadãos.
 Piracicaba é um município que vem cada vez mais se firmando e destacando como um
grande centro urbano. Este fenômeno acarreta um crescimento de todos os setores
(industrial e comercial, populacional, de áreas urbanas), e conseqüentemente as
necessidades de espaços de Práticas Educativa complementares ao processo educacional,
ambiental, humanização e sustentabilidade. 
 Este projeto se destina a proporcionar um espaço de prática da Canoagem para as
crianças, adolescente e jovens de Piracicaba, objetivando a promoção dos valores da
cidadania, divulgando e disseminando aspectos  educacionais, esportiva e ambientais,
melhorando assim a qualidade de vida dos assistidos.
   

  
6. OBJETO

 DESCRIÇÃO: 

Proporcionar as crianças, adolescentes e jovens atendidos pelo projeto, no contra turno
escolar, a participação nas aulas e eventos da modalidade de Canoagem, disponibilizando
local e materiais  adequados para desenvolvimento da modalidade. 
 Descrever o escopo do projeto e indicar os objetivos pretendidos
 O projeto assegura a 100 crianças, adolescentes e jovens da cidade de Piracicaba, que
anteriormente ocupem o tempo livre do contra turno escolar com a prática prazerosa da
Canoagem, reduzindo o risco de serem postos a situações de ociosidade capazes de
fomentar o uso de álcool e outras drogas, violência e marginalidade.
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 OBJETIVO 
 Promoção da cidadania e dos valores sociais aos cidadãos do município de Piracicaba,
voltados para a cidadania e sustentabilidade através da prática da Canoagem, trabalhando
na divulgação e disseminação de aspectos educacionais, esportivas e anbientais.
 
 OBJETIVOS INDIRETOS
 ?	Oferecer a participação em eventos da Canoagem para as comunidades carentes de
Piracicaba;
 ?	Promover ações de caráter pedagógico abordando conteúdos e os temas transversais
em Educação, em especial o Meio Ambiente e Sustentabilidade;
 ?	Realizar oficinas sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade;
 ?	Realizar Eventos Festivos.   

  
6.1 MODALIDADE(S)

 MODALIDADE: 

Canoagem 

 TIPO MODALIDADE: OLÍMPICA    

  
7. PÚBLICO ALVO

 DESCRIÇÃO: 

direto - 100
 indireto ? 400
 Total de beneficiários ? 500
   

  
8. METAS

 DESCRIÇÃO: 

Qualitativa
 
 ?	Ocupação do tempo em contra turno escolar
 ?	Resultado Esperado: Espera-se através da participação das crianças dos adolescentes e
dos jovens nas aulas de Canoagem, a diminuição do número de crianças, adolescentes e
jovens ociosos nas ruas.
 ?	Indicador: Frequência às atividades do projeto e acompanhamento do boletim escolar,
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das crianças, adolescentes e jovens.
 ?	Linha de Base: Número médio de horas semanais de atividade esportiva das crianças,
adolescentes e jovens no inicio do projeto. 
 ?	Verificador: Relatório do professor e lista de frequência.
 ?	Indicadores do Impacto Social: Espera-se identificar a manutenção das crianças,
adolescentes e jovens no projeto "CANOANDO", até o término do projeto, tirando elas do
convívio nas ruas.
 ?	Avaliação do processo: Espera-se que o projeto "CANOANDO", que seja bem aceito pela
comunidade, e que as crianças os adolescentes e os jovens assistidas, continuem até seu
término, acompanhados pelo professor e coordenador pela lista de frequência.
 ?	Período de Avaliação: As avaliações serão realizadas mensalmente.
 
 ?	Melhoria das condições de saúde das crianças, adolescentes e jovens. 
 ?	Resultado Esperado: Espera-se através das atividades físicas desenvolvidas nas aulas
de Canoagem, que as crianças, adolescentes e jovens, saiam do sedentarismo, ganhem
saúde e melhoria na qualidade de vida. 
 ?	Indicador: Número médio de horas semanais de atividade esportiva das crianças,
adolescentes e jovens.
 ?	Linha de Base: Número médio de horas semanais de atividade esportiva das crianças e
adolescentes no inicio do projeto. 
 ?	Verificador: Entrevistas pessoais com as crianças, adolescentes, jovens, pais e
responsáveis.
 ?	Indicadores do Impacto Social: Espera-se identificar aumento na qualidade de vida e
melhoria o estado físico, mental e emocional das crianças, adolescentes e jovens.
 ?	Avaliação do processo: Espera-se que com esse projeto, as crianças e os adolescentes
que participarão das aulas, consigam ter uma melhora significativa da sua aptidão física,
mental e emocional. 
 ?	Período de Avaliação: As avaliações serão realizadas semestralmente. 
 
 
 Quantitativo
 
 ?	Aumentar em 40% a frequência escolar das crianças, adolescentes e jovens inscritos no
projeto
 ?	Indicador: percentual médio de falta das crianças e adolescentes inscritos no projeto
 ?	Linha de Base: percentual médio de falta das crianças, adolescentes e jovens no
momento do início do projeto 
 ?	Verificador: consulta à caderneta de freqüência escolar e/ou relatório da coordenadoria
da escola forma.
 ?	Indicadores do Impacto Social: Espera-se identificar aumento nas freqüências escolares
das crianças, adolescentes e jovens, já que o índice da evasão escolar na área atendida é
muito alto.
 ?	Avaliação do processo: Espera-se que esse projeto seja bem-sucedido, visto que sua
execução acontecerá num local de elevadíssimo estresse sócio-ambiental. Suas propostas
e atividades sugerem uma excelente sinergia em busca do cumprimento de objetivos e das
metas propostas pela sua filosofia e prática.
 ?	Período de Avaliação: As avaliações serão realizadas bimestralmente.    
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9. METODOLOGIA

 DESCRIÇÃO: 

O Projeto Canoando visa oferecer uma rotina de atividades que proporcione aos
beneficiadosum estímulo para a prática de canoagem.
 No momento do aprendizado da canoagem destaca-se a promoção do método lúdico ?
pedagógico servindo-se de conteúdos programáticos adequados e regras transformadas
didaticamente para as referidas faixas etárias, despertando a criatividade individual e não
somente o rendimento, buscando a liberdade de expressão individual de cada participante.
 
 As aulas acontecem no endereço abaixo: 
 
 Local:  Parque na Rua do Porto
 Endereço:  Rua Alidor Pecorari S/N
 Bairro: Rua do Porto
 Cep:  13.400-840
 
 Evento internos ? Serão realizadas ao longo do programa eventos internos de caráter
competitivo (Edição dos Jogos escolares) e sociais, respaldados por atividades recreativas
enfocando a vivências lúdico pedagógica. Tais propostas caminham ao encontro da
integração dos alunos de ambos os períodos (diurno e vespertino), permitindo assim, um
contato freqüente entre todos os praticantes. Outro aspecto a ser destacado é que durante
as atividades, serão explorados diversos conteúdos, como a introdução pela
conscientização ambiental, alavancado pelo fato da canoagem se constituir como um
esporte de aventura na natureza.
 Presumindo que a evolução de alguns alunos será evidente e consequentemente se
destacarão durante o programa supracitado, e se estes por ventura pretenderem continuar
na vida esportiva, poderão integrar gratuitamente as aulas de aperfeiçoamento oferecidas
pela própria Associação de Canoagem de Piracicaba - ASCAPI, permitindo o conhecimento
de regras e fundamentos mais específicos.
 
 Atividade 1: Introdução a canoagem slalom - Nesta aula os alunos aprenderão a remar as
embarcações olímpicas K1 slalom, C1 slalom e C2 slalom. Defendemos a proposta
pedagógica de que o ingressante deve em um primeiro momento da aprendizagem
vivenciar todas as modalidades antes de se especializar em alguma que mais lhe agrade,
para tanto, as diferenças técnicas existentes são:
 K1 slalom: O canoísta conduz a embarcação na posição sentada, auxiliada por um remo
que contém duas pás.
 C1 slalom: O canoísta conduz a embarcação na posição ajoelhada, auxiliada por um remo
que contém apenas uma pá.
 C2 slalom: Os canoístas conduzem a embarcação ajoelhados, ambos auxiliados por remos
que contém apenas uma pá, remando em lados opostos, porém de maneira sincronizada.
 
 Atividade 2: Eco atividades ? Servindo-se de jogos e metodologias lúdico-pedagógicas,
serão aplicadas atividades que introduzam a conscientização pela preservação ambiental.
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Para o desenvolvimento destas práticas no ambiente aquático, serão utilizadas as
embarcações k1, C1 e C2 slalom ? e os botes infláveis ? Rafting. Por outro lado será
explorada toda a extensão da Área de Lazer do Trabalhador (Parque Municipal da Rua do
Porto), estando esta situada no complexo turístico da Rua do Porto, sendo o Rio Piracicaba
uma dos principais pólos turísticos do município. Esta proposta prossegue na perspectiva
de conscientizar os alunos para a educação ambiental valorizando a questão regional, ou
seja, tendo no Parque da Rua do Porto e no cp e nas proximidades do rio Piracicaba nosso
principal de campo de atuação, na qual destaca-se a importância desses espaços para a
comunidade local, assim como para o município piracicabano, esta prática se constitui por
meio de vivências teórico-práticas.
 
 Princípios Metodológicos:
 
 As atividades procedidas no âmbito deste projeto obedecerão aos seguintes princípios
metodológicos, para a realização deste projeto utilizaremos o modelo operacional em Lazer
PAIE (Permanente, Apoio, Impacto e Especial) na perspectiva do desenvolvimento
Humano, realizando atividades e oferecendo espaços envolvendo todos os interesses  do
Lazer. 
 
 Princípios Pedagógicos:
 
 ?	Turmas de Canoagem, com horários pela manhã e tarde, sendo três encontros semanais
(2ª; 4ª e 6ª) em aulas de 50 minutos cada.
 ?	Circuito de palestras sócio-educativas com temas transversais em educação: Ética,
Saúde, Trabalho e Consumo, Pluralidade, Orientação Sexual e Meio Ambiente, sendo este
último  a ?espinha Dorsal?  e fator agregador e de uma questão fundamental na atualidade
? Sustentabilidade. Uma palestra por mês.
 
 Fase 1 - Aquisição de materiais e contratação de serviços
 
 Na fase inicial de estruturação do projeto será realizada a compra de materiais e a
contratação de serviços necessários à sua boa e fiel execução.
 Está prevista a aquisição dos seguintes materiais, todos descritos, justificados e
quantificados abaixo e na Planilha orçamentária deste projeto.
 Ainda na fase inicial do projeto serão contratados os serviços necessários à execução do
projeto, sendo previstas as contratações mencionadas abaixo junto à Planilha de Recursos
Humanos, aproveitando-se, tanto quanto possível e com os alinhamentos necessários, a
filosofia e os processos pedagógicos até então aplicados no projeto em curso. 
 
 Fase 2 - Execução das atividades junto aos beneficiários
 
 A elaboração das aulas e programas de treinamento caracterizam-se por turmas havendo
divisões das faixas etárias dos alunos e o professor trabalhará suas particularidades, como
segue
 ?	 (09 aos 11 anos): essa faixa-etária objetiva-se abranger os assuntos pertinentes ao
ensino de habilidades e competências cognitivas, incluindo considerações sobre o
desenvolvimento das capacidades físicas. Serão divididas como Turma A  (08h40 as
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09h30) e B (09h40 as 10h30), composto de (15) quinze participantes cada no período da
manhã, respeitando o contra turno escolar.  
 ?	 (12 aos 15 anos): nessa faixa-etária justamente pelas alterações físicas, psicológicas e
sociais que marcam a transição da infância para a vida adulta, é nesta faixa etária que
melhor se observa a harmonia das proporções corporais, acompanhada da melhoria da
coordenação motora, com óbvios reflexos sobre a plasticidade dos movimentos realizados
pela modalidade da Canoagem. Serão divididas como Turma D  (14h40 as 15h30) e E
(15h40 as 16h30), composto de (20) vinte  participantes cada no período da tarde,
respeitando o contra turno escolar.  
 ?	(16 aos 18 anos): já essa faixa-etária possibilita a aprendizagem específica dos
movimento utilizados pela modalidade, o fortalecimento dos grupos musculares para
melhorar a performace. Serão divididas como Turma C (10h40 as 11h30) e F (16h40 as
17h30), composto de (15) quinze participantes. 
 
 Cidade: Piracicaba ? SP
 Local: Rua Alidor Pecorari S/N
 Espaço Físico: Lagoa do Parque da Rua do Porto 
 Turmas Manhã: Turma "A" (08h40 as 09h30) ; Turma "B" (09h40 as 10h30) e Turma "C"
(10h40 as 11h30).
 Turma Tarde: Turma "D" (14h40 as 15h30) ; Turma "E" (15h40 as 16h30) e Turma "F"
(16h40 as 17h30).
 Como complemento da carga horária os profissionais vão cumprir às 30 horas semanais
com reuniões de planejamento pedagógico, relatórios e atividades nos finais de semana.
 
 (Não aplicável). A Associação de Canoagem de Piracicaba - ASCAPI não prevê a
participação em competições em torneios e eventos ligados as Confederações e
Federações nesse projeto.
 
 As datas para participação dos eventos (municipais) serão disponibilizadas após o
desenvolvimento do projeto, visto que o mesmo não possui uma data especifica como
referência para início das atividades.  Tais atividades trazem como objetivo:
 
 ?	Despertar e estimular a prática da Canoagem, através de participações em eventos com
fins sociais;
 ?	Incentivar o respeito às regras, aos companheiros, aos adversários;
 ?	Conscientizar pais e alunos (as) da importância da prática da Canoagem na formação e
no desenvolvimento da criança, do adolescente e do jovem;
 ?	Promover a aquisição de normas de comportamento e valores sociais;
 
 (Não aplicável). O projeto "CANOANDO? não possui essa ação seguindo as regras
estabelecidas no Decreto 55.636, de 26 de março de 2010 ? II Área de Formação
Desportiva: projetos voltados para a iniciação e desenvolvimento motor geral de crianças,
adolescentes e jovens por meio da prática de atividades desportivas e físicas orientadas.
 
 Critério de Seleção dos beneficiados  
 
 A participação da criança e do adolescente de 09 a 18 anos de ambos os sexos é baseada
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em critérios não seletivos, resguardando à todos os interessados a utilização da Canoagem
como instrumento de socialização e lazer e será feita mediante ingresso através do
preenchimento de ficha de inscrição e documentação probatória de encontrar-se
matriculado junto á escola formal da rede pública, atendendo à ordem de procura pelas
vagas disponibilizadas.
 
 Os profissionais devem estar munidos de toda a experiência necessária exigidos dos
profissionais para a organização de eventos esportivos, o qual não se inclui entre aqueles
classificados como ?comuns?, ou seja, encontrados nos profissionais com mera formação
acadêmica ou profissionalizante.
 Neste sentido, plenamente justificável a escolha dos recursos humanos envolvidos no
projeto através da notória especialização, sendo ainda indispensável a interação harmônica
entre eles, o que recomenda ? e justifica - a contratação de profissionais, com
conhecimento, experiência e convivência comuns, de modo a assegurar a sintonia dos
trabalhos a serem realizados junto ao público envolvido, garantindo atender o objetivo do
projeto.
 Portanto, referida equipe de profissionais é notadamente capacitada e dotada de todas as
qualificações exigidas com conhecimento técnico específico na organização de eventos
esportivos para o comando das ações descritas.
 
 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E GRADE HORÁRIA DOS PROFISSIONAIS DO
RECURSO HUMANO 
 
 
 Função: Coordenador do Projeto
 Qualificação Profissional: Profissional com conhecimento na modalidade de Canoagem,
com experiência na área de gestão de projetos. 
 Atribuição: Coordenar e Gerenciar os setores administrativos e de pessoal do projeto e
todas as ações pertinentes ao desenvolvimento do mesmo. Acompanhar a execução das
atividades, interagir com os envolvidos (pais, alunos, comunidade e responsáveis) através
de ações que contribui para a excelência do projeto.
 Grade Horária: 30 horas
 Contratação Micro Empreendedor Individual
 
 Função: Professor 
 Qualificação Profissional: Profissional credenciado junto a modalidade de Canoagem para
ministrar as aulas de Canoagem para as crianças, adolescentes e jovens assistidas pelo
projeto. Acompanhar os assistidos em eventos e festivais além de realizar os
acompanhamentos necessários e realizar os exames de faixas.
 Grade Horária: 22 horas
 Contratação Micro Empreendedor Individual
 
 Assessoria Administrativa e Contábil
 Qualificação Profissional: Profissionais graduado em Administração e contadores com
experiência em trabalhos com assessoria de projetos.
 Atribuição: Profissionais responsáveis em organizar a documentação dos serviços
executados pela entidade para prestação de contas de acordo com a lei vigente. Emissão
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de contratos, elaboração de documentos de termo de quitação de notas fiscais, avaliação
do CNPJ dos fornecedores e prestadores de serviço, preenchimento de planilhas
orçamentárias específicas,  para prestação de contas parcial e final, emissão de pareceres
e de relatório de capacidade técnico operativa. Profissionais responsáveis por todo
processo de contratação regime CLT, emissão de holerites mensal, guias de recolhimento
para pagamento de impostos calculados e recolhidos dentro dos prazos especificados pelos
órgãos governamentais federal, estadual e municipal, trabalhando em parceria com a
gestão de contas, pelo período de 12 meses.
 Contratação Pessoa Jurídica
 
     

  
10. AÇÕES

 DESCRIÇÃO: 

Etapa I
 
 1 ? Uniformes:
 Aquisição de uniformes para beneficiados e equipe de recursos humanos necessários para
a prática das atividades propostas pelo projeto. Demandará a aquisição de 122 camisetas.
Material de uso indispensável para desenvolvimento do projeto
 
 2 ? Material Esportivo:
 Aquisição de material esportivo de qualidade para o desenvolvimento pleno das atividades
propostas. Demandará a aquisição de 15 caiaques K1; 10 canoas C1; 25 capacetes
protetor; 25 coletes Slalom; 10 remo para canoa C1; 15 remo para caiaques K1; 25 saias de
neoprene. O material solicitado é de uso indispensável para o desenvolvimento do projeto,
visto que suas ações estão associadas ao aprendizado da modalidade Canoagem.
  
 3 - Material de Divulgação:
 Aquisição de material para divulgação do projeto. Demandará a aquisição de 4 banners e 2
faixas informativas. O objetivo na aquisição do material é divulgar as ações desenvolvidas
no projeto entre os envolvidos.
 
 4 ? Equipe Técnica:
 Contratação de equipe técnica para o desenvolvimento das atividades propostas.
Demandará a contratação de 1 coordenador, 1 professor de Canoagem. A contratação dos
profissionais descritos é de suma importância para o desenvolvimento do projeto, visto que
são profissionais específicos, com conhecimento teórico e prático em suas funções. 
 
 Etapa II ? Despesas Administrativas
 
 1 ? Assessoria Contábil 
 Contratação de uma empresa para o acompanhamento do projeto e suas prestações de
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contas. A contratação da empresa é suma importância para o projeto, visto que o
profissional específico, com conhecimento teórico e prático em suas funções. 
 
 Etapa III ? Produção do Projeto
 
 1 ? Produção do projeto:
 Demandará pagamento para produção do projeto de acordo com a Etapa limitada às
proporções e limites do Parágrafo 2° do Artigo 18, do Decreto 55.636.
 
 2 ? Captação do Recurso em 10% do valor do projeto.
   

  
11. ORÇAMENTO

 OBSERVAÇÃO: DEVE SER IMPRESSO E ANEXADO AO FINAL DESSE PROCESSO!  

  
12. RESUMO DAS FONTES DE RECURSOS

 RECURSOS PRÓPRIOS: R$: 
 RECURSOS PÚBLICOS: R$: 0.00
 OUTROS RECURSOS: R$: 0.00
 RECEITAS PREVISTAS: R$: 0.00
 VALOR PROPOSTA PARA LPIE: R$: 174,263.00
 TOTAL GERAL: R$: 174,263.00
   

    
13. GESTOR TÉCNICO

 NOME: Gustavo Gozzo 
 ENTIDADE DE CLASSE: CREF 
 SP - NÚMERO: 07.9937-G/SP 
 RG:402542824 / ORGÃO EXPEDIDOR: SSP / CPF: 32809781818 
 VÍNCULO DO GESTOR TÉCNICO E A PROPONENTE: Voluntário 
 PROJETOS QUE O PROFISSIONAL EXERCERÁ A FUNÇÃO DE GESTOR TÉCNICO: 

CANOANDO 
   

  
AUTENTICAÇÃO
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 Declaro sob as penas da lei que conheço e aceito as condições para a inscrição do
presente projeto e que o presente projeto não recebe recursos de renuncia fiscal de outra
fonte, conforme artigo 17 do Decreto 55.636/10.    

 

                                	  ______________________________________________ 
                                                    Representante Legal do Proponente    
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