
Projeto Básico
Informação do Tipo de Núcleo
Núcleo Esporte Lazer Cidade (todas as faixas etárias)

Origem do Recurso
Dotação Orçamentária Ministério do Esporte

Identificação da Entidade
Esfera da Entidade: Entidade Privada sem Fins Lucrativos
Entidade: Instituto Filhos da Esperança
CNPJ: 02837202000118 Data Emissão: 05/12/2005
UF: RN
Município: Tangará
Endereço: Rua Ataíde de Melo, 647 Centro
Logradouro: Centro
Complemento: Centro CEP: 59240000
DDD(Telefone): 84 Telefone: 32922669
DDD(Fax): 84 Fax: 32520065
E-mail do dirigente:(Informe
apenas um)

mrs2508@yahoo.com.br

Dirigente: Marisa Rodrigues da Silva
CPF Dirigente: 20164610472 RG Dirigente: 362885

Coordenador Técnico do Projeto
Coordenador: Marisa Rodrigues da Silva
Endereço: Av. governador José Varela, 2798 cidade Jardim
Logradouro: Capim Macio
Complemento: Natal CEP: 59078300
DDD(Telefone): 84 Telefone: 32170252
DDD(Fax): 84 Fax 32520065
DDD(Cel): 84 Celular: 99811876
E-mail:(Informe apenas um) mrs@ufrnet.br

Entidade de Controle Social
Entidade Conselho Tutelar
UF: RN
Município: Tangará
Endereço: Rua Luiz Severino de Pontes, 03 COHAB
Logradouro: Centro
Complemento: Centro
DDD(Telefone): 84 Telefone: 99298846
DDD(Fax): 84 Fax 32520065
E-mail:(Informe apenas um) mrs@yaoo.com.br
Dirigente/Representante: Marcos Antônio da Costa
Apresentação(tendo como referência 20 linhas):



O Projeto, ora apresentado através do Instituto Filhos da Esperança/RN tem como objetivo implantar um Núcleo de
Esporte e Lazer da Cidade na sede do município de Tangará/RN,  cuja concepção de esporte, lazer e  esporte recreativo
dar-se-á por meio de atividades lúdico-desportivas que visa possibilitar aos participantes o domínio da própria motricidade,
através da prática  esportiva, que venha favorecer a consciência do próprio corpo, bem como suas potencialidades,
desenvolvendo assim um espírito de solidariedade, cooperação e respeito coletivo.
As atividades propostas favorecerão a reflexão sobre valores éticos subjacentes a todas as interações humanas que
envolvam a corporeidade e o desenvolvimento motor. Neste sentido, deve-se permitir que o potencial educativo ao esporte
aja como elemento suplementar para a inserção social, a preservação de valores éticos, a promoção da saúde, do lazer e
a valorização das raízes e heranças culturais que estão demarcados na localidade onde será implantado o Núcleo de
Esporte, na sede do município, cuja notoriedade da ausência de uma política pública local de esporte e lazer é
visivelmente constatada pela população.
É neste espaço geográfico, em pleno semi-árido nordestino, na região do Trairí, Rio Grande do Norte que localiza o
município de Tangará/RN, segundo o IBGE 2000, com uma população Urbana de 8.109 habitantes e população Rural de
4.009 habitantes, onde concentraremos o PELC na sede, portanto área urbana do município onde moram pessoas,
crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com necessidades especiais, famílias sustentadas pela agricultura,
autonômos, diaristas, ou beneficiários de programas de transferência de renda do Governo Federal, O Bolsa Famíília que
não tem acesso ao esporte, cultura e o lazer, pelo qual pretendemos minimizar as desigualdades  em que se encontra
essa população no contexto de garantir através desse PELC acesso ao direito a essas atividades .
Acreditamos que o Instituto Filhos da Esperança cuja  finalidade institucional é também promover, desenvolver e garantir
direitos as pessoas que vivem na exclusão social, muito contribuirá na execução e gestão do PELC Projeto Esporte e
Lazer da Cidade, onde pretendemos reverter esse quadro, oportunizando a essas pessoas a participação de atividades de
modalidade de esporte: como oficina de iniciação e participação esportiva, onde os participantes serão inseridos também
nas oficinas de futebol, basquete, voley, capoeira, ginástica para pessoas idosas, artes, como também as atividades
complementar de convivência social, jogos didáticos e pedagógicos, artísticos e culturais.
Esperamos também com a implantação desse Projeto, que todos os participantes tenham consciência da importância da
inclusão no esporte como um direito, que possa contribuir não só para desenvolver competências no nível básico do
esporte, mas que desenvolva atitudes de respeito mutuo e dignidade, que contribua para melhorar as condições de saúde,
alto estima qualidade de vida e proporcione a convivência com o coletivo na solidariedade e na superação das
adversidades nas suas relações sociais.
Justificativa (tendo como referência 20 linhas):
Um dos grandes e graves problemas que enfrentamos hoje no Município de Tangará/RN é constatar um grande número
da população sem o direito as políticas públicas do esporte, da cultura e do lazer. Em sua maioria ocupa seu tempo em
situações de risco social, envolvendo-se com alcoolismo como também com drogas, causando inclusive conflitos e
desintegração de ordem social e familiar aumentando a violência doméstica.
A cultura da violência está cada vez mais presente nos diferentes ambientes sociais, da família e da sociedade que são
intensificadas mais ainda pela mídia através de notícias onde principalmente os adolescentes e os jovens são apontados
em sua maioria, como os causadores dessa violência.
Não só os jovens são vitimas dessa violência, todas pessoas, de todas as idade se encontram em situação de risco
quando o assunto é violência.
Essa infelizmente é a realidade exposta, em nosso município o que podemos fazer enquanto sociedade para reverter essa
situação? Onde faltam as condições mínimas de vida, em que todos esses problemas se agravam, refletindo
principalmente na auto-estima dessa população. O ambiente e a falta de estímulo dificultam para que os mesmos
desenvolvam toda a sua potencialidade. Por outro lado, os ambientes de violência, sejam elas físicas, sexuais,
psicológicas ou morais, em que muitos vivem, dificulta a interação no meio social.
É necessário elaborar estratégias em que seja respeitada a história de vida dessas pessoas e toda sua dinâmica familiar e
comunitária como fator morais, em que muitos vivem pelo qual dificulta sua interação no meio social.
É importante a estruturação do indivíduo neste contexto, não esquecendo que o esporte e o lazer são determinantes na
qualidade de nossas vidas.
Muitos pessoas em estado social sem direitos têm suas esperanças e seus sonhos interditados pela brutalidade da
pobreza, falta de oportunidades e pelo descaso da inexistências de políticas públicas voltadas para o esporte, lazer e
cultura. Todos os estudos sobre a pobreza alertam para a dramaticidade do problema. A verdadeira batalha pelo futuro
deve ser travada em torno da construção de alternativas, oportunidades, capacitação e inclusão social desses indivíduos.
A população mais necessitada socialmente do Município de Tangará/RN, usuários do programa Bolsa Família mostra-se
vulnerável a questões como desemprego, violência e drogas, que vêm somar-se às mazelas decorrentes da falta de
investimentos em educação, saúde, esporte, lazer, em programas de complementação de renda e principalmente a falta
de emprego para suas famílias.
Com as atividades desenvolvidas através do Projeto Esporte e Lazer da Cidade pretende-se contribuir para a inclusão de
todos os beneficiários excluídos da política do lazer, da cultura e do esporte. A omissão do poder público local, é visível, a
inexistência de uma política publica voltada para o  Esporte e lazer são iniciativas individualizadas ou quase nenhuam,
além do agravante da nossa Sede do município ser cortada por uma via, estrada, em que trafega muitos veículos que
passam pela cidade, exatamente onde localiza uma praça pública, em que  resume o lazer da população diariamente até
altas horas da noite com bebedeiras, prostituição e outros interesses.Neste sentido justifica-se o PELC em nosso
município  a fim de proporcionar a nível coletivo uma participação nas atividades de esporte e lazer e assim contribuir na
consolidação dessa política como um direito de todos os cidadãos, visando uma  forma  mais digna de viver..

Comunidade atendida por outro Projeto Social
Não Não tem Outros:

Cadastro de Cidades
Qtd Habitantes UF: Código Município Município:

1 13081 RN 2414001 Tangará
N° de Núcleos Valor Solicitado Valor da Contrapartida Total

1 R$ 70.000,00 R$ 3.500,00 R$ 73.500,00
Qtd Nome da Entidade Nome do

Responsável
Atribuições DDD Telefone:



1 Associação Rádio
Comunitária FM
Tangrá/RN

Josefa Fernandes
de Lima

Comunicação  e
divulgação do
PELC

84 32922669

4 - Metas
N° Crianças/Adolescentes
(até 14 anos):

100 N° Jovens (15 a 24 anos): 100

N° Adultos (25 a 59 anos): 100 N° Idosos (a partir de 60
anos):

100

N°Total de Inscritos: 400
N° Portadores de
Necessidades Epeciais:

25 N° Municípios: 1

N° Núcleos: 1 N° Bairros Atendidos: 3
N° Eventos: 10 N° Pessoas Beneficiadas: 4000
N° Encontros de Formação: 3 N° Pessoas Beneficiadas

P/Encontro Formação:
30

N° Pessoas Contratadas e
de Contrapartida:

6 N° Duração do Projeto
(meses):

14

5 - Atividades
5.1 Ações de Funcionamento dos Núcleos

Atividade Dia da Semana Período
Basquete Sexta-feira, Quarta-feira Noite
Futebol de Campo Segunda-feira, Quarta-feira,

Sexta-feira
Manhã, Tarde

Futsal Quinta-feira, Terça-feira Manhã, Noite, Tarde
Handebol Quarta-feira, Segunda-feira Tarde, Manhã
Oficina de Capoeira Sexta-feira, Sábado Tarde, Noite, Manhã
Oficina de Dança Sexta-feira, Quarta-feira Tarde, Manhã
Oficina de Leitura Terça-feira, Segunda-feira,

Quinta-feira
Tarde, Manhã

Oficina de Música Segunda-feira, Sexta-feira Tarde, Noite
Oficina de Saúde Educativa e Preventiva Quarta-feira, Terça-feira Tarde, Manhã
Oficina de pintura em tecido Terça-feira, Quinta-feira Tarde
Voley Quarta-feira, Segunda-feira Noite, Tarde, Manhã
oficina de desenho Segunda-feira, Quarta-feira Tarde
teatro Sexta-feira, Sábado Manhã
5.2 - Eventos de Esporte e Lazer
Será campo de vivência social prática nas áreas de esporte e lazer através de um Núcleo na área urbana, abrangendo
04(quatro) bairros periféricos, no atendimento direto a 400 participantes sendo 1600 beneficiários no total de 2000
participantes nos seguintes eventos: 03 Festivais de cultura corporal(atendo crianças, jovens, adultos e idosos, pessoas
de necessidades especiais, envolvê-los no fator de integração social e de saúde, construindo coletivamente organização
para às práticas corporais esportivas e de lazer, para ampliar a capacidade e reflexão crítica dos participantes acerca da
cultura corporal através de oficinas Mutirões de Esporte e Lazer; 02 Festivais Artísticas e Culturais, tais como: música,
teatro, dança, artes visuais, leitura 04 Ruas de Lazer, com  apresentações culturais, oficinas de pintura, artesanato,
reciclagem, fotografia, capoeira, toneios esportivos, sendo 01 por mês nos quatro bairros de abrangência do núcleo; 01
Circulo Popular da semana do idoso e Pessoas Portadores Deficienete.
5.3 - Formação Continuada
Módulo introdutório, a ser realizado no inicio do convênio, com a presença de representantes do ME, coordenadores do
Programa, bem como com a contratação de um dos consultores cadastrados junto ao ME, abordando as características do
programa, realizando um planejamento estratégico e participativo de todas as ações do programa, assim como
introduzindo os principais conceitos trabalhados pelo Programa a saber: lazer, esporte recreativo, intergeracionalidade,
inclusão diversidade cultural entre outros. Será realizado com carga horária de 32 horas.
	Módulo de ampliação, é a organização de formação em serviço realizada pela entidade em parceria com outras entidades
de formação ligadas as áreas do lazer e do esporte. Será organizada de forma semanal envolvendo os dois núcleos,
abordando temáticas específicas de acordo com a necessidade dos agentes sociais no desenvolvimento das atividades do
programa, contemplando também estudos de caso, planejamento das atividades dos núcleos, oficinas temáticas,
avaliação proces

6 - Divulgação e Inscrição
A divulgação do PELC dar-se-á através da Rádio Parceira local, bem como nas Instituições Públicas e Privadas do
município, cuja inscrição será elaborado um instrumental de identificação dos beneficiários do PELC, também
realizaremos uma oficina de sensibilização com atividades esportivas e lúdicas como estratégia de divulgação
demarcando o interesse da população a adesão do PELC.

7 - Núcleos e Sub-Núcleos
Núcleo: 01
Inscritos: 400 Situação: Próprio



UF: RN Município: Tangará
Endereço: Rua João Ataíde de Melo, 647 Centro
Logradouro: Centro Complemento: Centro
Cep: 59240000

8 - Programa Pintando a Liberdade
Itens do Pintando a Liberdade

Item Quantidade
BOLAS DE BASQUETE 20
BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO 20
BOLAS DE FUTEBOL INFANTIL 20
BOLAS DE HANDEBOL 20
BOLAS DE VÔLEI 20
BONÉS ESPORTIVOS 430
JOGOS DE XADREZ 20
PARES DE REDES-FUTEBOL CAMPO 2
REDES -  VÔLEI 2
JOGOS DE DAMA 20
CAMISETAS 430
PARES DE REDES-
FUTSAL/HANDEBOL

2

BOLAS DE FUTSAL 20
PARES DE REDES-BASQUETE 2

9 - Cadastro da Classificação
Nº Proposta SICONV 006536/2009

10 - Cadastro de Materiais
Nome Tipo Valor

Mine system 240w (menor preço no
mercado)R$ 599,00

Permanente R$ 599,00

Tela Retratil (nemor preço pesquisado
no mercado)

Permanente R$ 389,00

Projetor Multimídia (menor preço
pesquisado no mercado)

Permanente R$ 2.999,00

Câmara Digital 7 MP (menor preço
pesquisado no mercado)

Permanente R$ 648,00

Divulgação: 02 banners, R$ 160,00 Contrapartida R$ 0,00
Instrutor: Arte Educador, R$ 2.100 Contrapartida R$ 0,00
Divulgação;500 cartazes, R$ 900,00 Contrapartida R$ 0,00
Digulgação: 01 placa, R$ 220,00 Contrapartida R$ 0,00
Divulgação: 06 faixas, R$ 120,00 Contrapartida R$ 0,00

Total: R$ 4.635,00


