
Projeto "CANOANDO" 

RESUMO:  

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 dos 90 a 100 atendimentos, das pessoas assistidas pelo projeto. 

OBJETIVO: 

 Proporcionar 100 atendimentos, entre adultos e crianças da cidade de Piracicaba, para que ocupem o tempo 
livre, reduzindo o risco de serem postos a situações de ociosidade capazes de fomentar o uso de álcool e 
outras drogas, violência e marginalidade; 

 Oferecer a participação em eventos da Canoagem para as comunidades carentes de Piracicaba; 

 Realizar oficinas sobre Meio Ambiente. 
 

DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

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. Apresenta por meio deste documento, algumas idéias 

de atitudes como trabalhar além da responsabilidade social; tal proposta objetiva oportunizar a prática, e vivenciar 

um ambiente esportivo, engrandecer o volume de freqüência dos atendidos, estimular valores da cidadania, 

contribuindo para a reinserção social. 

JUSTIFICATIVA: 

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, fomentando a participação das crianças, adolescentes e jovens das diversas comunidades do município 

de Piracicaba. 

PÚBLICO ALVO: direto – 100 / indireto – 400 / Total de beneficiários - 500 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES: 

O Projeto Canoando visa oferecer uma rotina de atividades que proporcione aos beneficiados um 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. 

CONTRAPARTIDA/DIVULGAÇÃO: 

 Divulgação espontânea, na mídia impressa da região; 

 Divulgação espontânea rádios; 

 Divulgação jornalística espontânea - (TV local); 

 Inserção em destaque da logomarca do patrocinador em todos os materiais utilizado nas atividades e 
divulgação do projeto; 

 Redes Sociais. 
 

MINI CURRICULO: 

Licenciatura plena: GUSTAVO GOZZO / CREF:079937- G/SP 

Treinador da Associação de Canoagem de Piracicaba (ASCAPI) desde 2008, obtendo resultados expressivos; 



Responsável pela introdução da modalidade Canoagem na escola pública E.E. Doutor Jorge Coury  e particular no Dom 

Bosco Assunção, como esporte extra – classe, ministrando-as no ensino Fundamental e Médio; 

Participação no Curso “Educar pelo esporte – meu professor é nota 10”, oferecido pela universidade do futebol e 

Unicef com duração de 60 horas. 

 


