
PROJETOS SELECIONADOS ESPORTE – 2009 

 

Distrito Federal 

Organização: FBVV - Federação Brasileira de Voo a Vela 

Projeto: Santos Dumont 

Objetivo: Aumentar o nº de pilotos de planadores, ampliando a base da pirâmide. Formar novos 

pilotos e descobrir talentos esportivos através dos cursos de instrução oferecidos; melhorar o nível 

técnico dos pilotos já formados através da capacitação por curso prático. 

Minas Gerais 

Organização: Associação Comercial e Industrial de Cataguazes 

Projeto: Super Ação 

Objetivo: Implantando atividades esportivas nas modalidades Futsal, Handebol e Natação na busca 

da reintegração social desse público, estimulando ainda a autoestima e aprendizado técnico para o 

desenvolvimento das potencialidades individuais, revelando os talentos. 

Rio de Janeiro 

Organização: Associação Golfe Pública de Japeri 

Projeto: Golfe Como Instrumento de Inclusão Social 

Objetivo: Integração social e formação profissional de 120 crianças e adolescentes, residentes em 

Japeri (um dos menores IDH do RJ), através do ensino do golfe e de atividades relacionadas ao 

esporte como operação de equipamentos e manutenção do campo de golfe. 

Organização: Associação Miratus de Badminton 

Projeto: Pra Não Deixar a Peteca Cair 

Objetivo: Badminton para 100 crianças e jovens residentes na favela da Chacrinha no RJ, através de 

atividades físicas, educativas e sociais, visando a inclusão social, a integração, ações preventivas de 

saúde e educação. 

Organização: Instituto Fernanda Keller 

Projeto: Crianças de Ferro 

Objetivo: Desenvolver atividades físicas relacionadas ao triátlon compatíveis com a idade e 

habilidades motoras visando o desenvolvimento geral do aluno, o interesse pela prática das 

atividades físicas, e das atividades recreativas e promover a integração do aluno.  

 

Organização: Instituto Homem Novo 

Projeto: Gol Legal 

Objetivo: Futebol como veículo de ressocialização de jovens que cumprem medidas 

socioeducativas. Estas adolescentes estão em regime de semiliberdade nas dependências de 02 

unidades do CRIAM (Centro de Referência Intensivo de Atendimento ao Menor).  

 



Organização: Instituto Viva Vôlei 

Projeto: Viva Vôlei Solidário 

Objetivo: Visa o desenvolvimento de núcleos para a prática do voleibol, utilizando o esporte como 

instrumento de contribuição para a educação e socialização de crianças e adolescentes, incluindo 

às que possuem algum tipo de deficiência. 

Rio Grande do Norte 

Organização: Centro de Apoio ao Deficiente Físico do RN 

Projeto: Qualificação de Novos Talentos, Treinamento e Aprimoramento dos Valores Existentes 

Objetivo: Incentivar e oportunizar a prática da natação para crianças e jovens carentes portadoras 

de deficiência física, visual e mental. São oriundos das escolas públicas município e estado.  

São Paulo 

Organização: Instituto Olka Kos 

Projeto: Karate Para Jovens Especiais - II Ano 

Objetivo: Incentivar crianças e jovens com deficiência intelectual, moradores da favela de 

Heliópilos, à prática do Taekwondo, auxiliando-os na sua integração à sociedade, com 

desenvolvimento focado nos aspectos: sociais, cognitivos e motores. 


