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Documento Técnico do Projeto/Planejamento Pedagógico do Convênio 

1 - Informação do Tipo de Núcleo 

 

 Núcleos Todas as Idades 

 Núcleos para os Povos e Comunidade Tradicionais – Povos Indígenas, Quilombolas, Populações 

Ribeirinhas, Populações Rurais, dentre outras – Todas as faixas etárias 

 Núcleos Vida Saudável – 45 anos em diante 
 

2 - Informe a cidade onde o programa será implementado   

UF: SP Município: Ribeirão Corrente Habitantes: 4273 
 

3 - Identificação da Entidade Proponente 

Dirigente: 
Luiz da Cunha Sobrinho 

E-mail do dirigente: 

(Informe apenas um) 
gabinete@netsite.com.br 

CPF Dirigente: 743.427.978-87 

RG Dirigente: 3.671.952 Órgão Expedidor: SSP-SP 
 

 

 

 

4 - Responsável Técnico pelo Projeto 

Responsável: Sandro Ribeiro dos Santos 

mailto:gabinete@netsite.com.br


UF: São Paulo 

Município: Ribeirão Corrente  

Endereço: Rua Rui Barbosa, 578 - Centro  

Complemento:  CEP: 14445-000 

DDD (Telefone): (16)  Telefone: 37491009 

DDD (Fax): (16)  Fax: 37491010 

DDD (Cel): (16) Celular: 91277997 

E-mail: 

(Informe apenas um) 
sandrinho_ribeiro@hotmail.com   

 

5 - Entidade de Controle Social 

 

Entidade: Conselho Municipal da Criança e do Adolescente 

UF: 
SP 

Município: 
 Ribeirão Corrente 

Endereço: 
Rua Prudente de Moraes, 817 

Complemento: 
14445-000 

CEP: 14445-000 

DDD(Telefone): 
16 Telefone: 37491015 

DDD(Fax): 
16 Fax 37491010 

DDD(Cel): 
16 Celular: 92089855 

E-mail: 

(Informe apenas um) 

social@ribeiraocorrente.sp.gov.br 

Dirigente/Representante: Aurélio Iramar Alves Aranha   
 

6 - Histórico da Entidade Proponente 

 

 

O Município de Ribeirão Corrente conta com o Departamento de Cultura e Esporte o mesmo é 

responsável por todas a ações voltadas as respectivas áreas de atuação e neste sentido 

desenvolve atividades relacionadas a iniciação esportiva,esporte recreativo, lazer, promoção 

da saúde e Cultura. 

Experiência  

O município de Ribeirão Corrente desenvolveu no ano de 2008 em parceria com o Ministério 

do Esporte o programa Esporte e lazer da cidade obtendo sucesso nas ações propostas e 

sendo reconhecido pela população local como fonte de disseminação do esporte, esporte 

recreativo, lazer e cultura.  

mailto:sandrinho_ribeiro@hotmail.com


Abaixo Link contento fotos e matérias relacionadas a execução do convenio 31/2007 entre o 

município de Ribeirão Corrente e o Ministério do Esporte. 

http://www.youtube.com/watch?v=3_RqK4chqeY 

http://www.youtube.com/watch?v=Z5KJR_fQYyk 

  

Academia Popular 

Criada em 2009 a Academia Popular é um Projeto pioneiro em nossa Região que visa 

proporcionar aos beneficiados exercícios físicos regulares, orientados por profissionais da 

Educação Física, proporcionando aos mais de 160 alunos uma melhor qualidade de vida, a 

Academia Popular conta com aparelhagem moderna e através de convenio com o Ministério 

do esporte esta construindo um prédio para abrigar as atividades.  

  

Escolinhas 

A iniciação esportiva faz parte das atividades oferecidas pelo Setor de Esportes com 

características de cunho social as escolinhas de Atletismo, Futebol, Futsal, Judô e Karatê 

desenvolve suas atividades no contra turno escolar e assim proporciona aos beneficiados de 

segunda a sexta opções para que o mesmo ocupe seu tempo ocioso com uma dessas 

modalidades, fazendo com que surjam de forma natural atletas com consciência social, valores 

e princípios. Os atletas destas modalidades ainda representam o município nos Jogos da 

Juventude, Jogos Regionais, Campeonatos Paulista de Karatê e Judô ente outros.  

 

Campeonatos Municipais  

São realizados anualmente campeonatos municipais de Tênis de Mesa, Truco, Futsal, Futebol 

de Chácara Veterano, Futebol de Chácara Livre e Futebol de Chácara Feminino, além de 

torneios com as categorias de base das escolinhas nas 5 modalidades Atletismo, Futebol, 

Futsal, Judô e Karatê , estes campeonatos tem o intuito de promover as modalidades 

existentes e  proporcionar momentos de lazer as munícipes.  

 

7 - Características da Localidade 

 

O Município de Ribeirão Corrente localizado na região nordeste do Estado de São Paulo tem 

área de 159 Km² com uma população de 4.273 habitantes (IBGE 2010), dos quais 25% são 

estudantes da rede municipal e estadual de ensino, apresentando um Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDH M) de 0,751 (2000). 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3_RqK4chqeY
http://www.youtube.com/watch?v=Z5KJR_fQYyk


As principais fontes de renda das famílias são constituídas em sua maior parte junto à 

agricultura, notadamente na produção de café e pecuária, culturas distintas, mas com algo em 

comum a instabilidade. Temporadas com muitos serviços e outras com escassez total de 

trabalho. Há também a mão-de-obra na indústria de calçados de Franca/SP (distante 30 km) 

que abriga a minoria de trabalhadores com carteiras assinadas do município.  

 

Estes fatores Fazem com que a população seja na sua maior parte constituída por famílias de 

baixa renda e, por conseguinte com poucas iniciativas comunitárias em relação ao esporte 

Recreativo e lazer, tornando o poder publico principal articulador das atividades supra citadas.  

 

 O município de Ribeirão Corrente conta com razoável numero de estruturas físicas para a 

produção de atividades de esporte, lazer e cultura: Ginásio poli esportivo, casa da cultura com 

anfiteatro, quatro praças, sendo que uma delas com anfiteatro, três quadras de areia, uma 

biblioteca, dois tele centros, um centro comunitário, um centro de convivência para o idoso e 

campo de malha, divididos nos seis bairros existentes no município sendo um deles na zona 

rural, além da construção em 2010 de um galpão especialmente planejado para atividades de 

Esporte recreativo e lazer. 

 

De acordo com apontamentos das áreas de educação, saúde e social, o Município de Ribeirão 

Corrente não conta com elevado número de pessoas com deficiência, nem por isso estarão 

excluídas do acesso às atividades propostas.  

 

 

 

8 – Objetivo Geral da Proposta para Implantação de Núcleos de esporte recreativo e de lazer 

 
 

Colaborar para que através das ações propostas possa se Democratizar o acesso ao esporte 

recreativo, lazer e a cultura, e ainda tornar mais ampla as possibilidades de atividades no 

âmbito do lazer para que crianças jovens adultos terceira idade e pessoas portadoras de 

necessidades especiais possam se identificar e fazer parte das atividades. 

 

9 – Objetivos Específicos  

 
 

- Acessibilidade a todas as faixas etárias e portadores de necessidades especiais ao esporte 

recreativo, lazer e cultura.  

- Resgatar e difundir a cultura local  



- Incentivar a pratica de atividades físicas  

- Melhoria da qualidade de vida dos beneficiados  

- Inclusão social através de atividades esportivas e culturais  

- Difusão de conceitos e valores necessários ao convívio social  

- Aumentar o leque de ações voltadas ao lazer e cultura   

 

10 - Justificativa 

 
 

 

O Programa Esporte e Lazer da Cidade com seus Princípios e Diretrizes, vêm de encontro com 

as necessidades de um Município como Ribeirão Corrente, com suas peculiaridades 

tradicionais de um município de pequeno porte e do interior de São Paulo. 

 

 A implantação de um núcleo do Programa Esporte e Lazer da Cidade terá o condão de 

expandir o leque de atividades proporcionadas aos munícipes, de modo que através das 

mesmas, se atenda  crianças, jovens, adultos, terceira idade e PPD’s de todos os gêneros. 

 

 Público este, que em sua maioria pertence a famílias de trabalhadores rurais na cultura de 

café e cana-de-açúcar, da indústria de calçados em Franca (distante 30 km) e prestadores de 

serviços (domésticas e diaristas) e, por conseguinte, torna escassas as oportunidades e 

expectativas junto ao âmbito do esporte recreativo, lazer e cultura, realidade que esta em 

processo de mudança, visto a evolução social que o PELC ocasionou no período em que teve 

suas ações desenvolvidas no município de Ribeirão Corrente. 

O intuito da propositura é proporcionar inclusão social, respeito à diversidade, diversificar as 

atividades e assim promover melhor ocupação do tempo ócio, promoção da auto estima, 

contato com a cultura local, e enfim, melhoria da qualidade de vida e dar subsídios para auto 

organização comunitária, através do esporte recreativo lazer e cultura, acatando os anseios da 

população e promovendo integração entre organizadores e beneficiados na construção das 

ações desenvolvidas. 

 

Para tal, serão disponibilizadas atividades sistemáticas como: oficinas de lutas (Judô e Karate) 

violão e percussão, grafite, pintura, artes visuais, além de Clube de Xadrez, Ginástica de 

academia e outras, atletismo e recreação. 

 



E também eventos esporádicos como: Caminhada Ecológica, Acampamento de férias, 

Acantonamento, virada esportiva, Passeio ciclístico, Arraia do P.E.L.C . Baile do P.E.L.C,   

Mini-Virada Esportiva, festival de Cultura Popular, ruas de lazer (mensais) Encontros regionais 

de praticantes de truco, malha e skate.  

 

Desta feita, oportunizar a integração junto à sociedade, despertar nos indivíduos atendidos o 
sentimento de pertencimento dos espaços e ações voltadas ao Programa Esporte e Lazer da 
Cidade, diminuindo assim o desestímulo á procura e produção de atividades de esporte, 
esporte recreativo e lazer, preparando os indivíduos para uma vivência ativa e participativa. 

11 - Cadastro de Entidade Parceiras  

1 - Entidade: Centro recreativo dos idosos e aposentados de Ribeirão Corrente 

Responsável: Ligia Cristina de Souza Silva  

Atribuições: 
Acompanhamento das ações desenvolvidas com os idosos, organização 
de eventos.  

DDD: 16 Telefone: 37491194 

 

2 - Entidade: 

Associação Amigos das Oficinas Culturais do Estado de 
São Paulo. 

 

Responsável: Fatu Antunes  

Atribuições: 

Proporcionar oficinas em áreas ligadas ao desenvolvimento humano, e 
assim complementar as atividades culturais oferecidas no Programa 
Esporte e Lazer da Cidade. 

DDD: 16 Telefone: 36256161 

 

3 - Entidade: Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Responsável: Aurélio Iramar Alves Aranha  

Atribuições: 

Auxiliar á triagem de crianças e adolescentes que apresentem risco 
social para o engajamento nas atividades do PELC, além do 
acompanhamento e avaliação dos mesmos. 

DDD: 16 Telefone: 37491015 
 

12 - Quadro Resumo do Pleito 

Nº de Núcleos: 1 

Valor Solicitado: 
R$ 

169.150,00 

Valor da 

Contrapartida: 
R$ 4.238,00 Total: 

R$ 

173.388,00 

Vigência: 18 meses 

Número de meses 

para estruturação 

necessária ao 

desenvolvimento do 

 04 

Número de 

meses para 

o efetivo 

atendimento: 

14 meses 



projeto: 
 

13 - Metas – Público Alvo 

 

Nº Crianças/Adolescentes (até 14 anos): 150 

Nº Jovens (15 a 24 anos): 100 

Nº Adultos (25 a 29 anos): 100 

Nº Idosos (acima de 60 anos) 

Obs.: Em se tratando do Vida Saudável, considerar as 

pessoas com idade a cima de 45 anos. 

50 

Nº Total de Inscritos: 400 

Nº de pessoas com Deficiência (limitação física, mental, 

sensoriais ou múltiplas - inseridas na distribuição acima) 
27 

 

14 - Equipe de Trabalho 

 

Nº de Pessoas a serem Contratadas 8 

Nº de Pessoas da Contrapartida 0 

Total de Pessoas na Equipe 8 
 

15 – Processo Seletivo e Forma de Contratação 

 

 

AA A equipe que formará o quadro de funcionários do Programa Esporte e Lazer da Cidade será 

contratada mediante um processo seletivo de duas etapas; prova inscrita e apresentação de proposta 

de trabalho, estes mecanismos realizados com a parceria so CIEE (Centro de Integração Empresa 

Escola) garantirá a transparência do processo e também a selecionar Agentes com o perfil do 

programa supracitado.    

 

 

 

 

 

 
 

 

16 - Núcleos e Subnúcleos 

 

 

1 – Nome do Núcleo 
Educando para Amanhã  



Número de Inscritos (de 

acordo com o tipo de 

núcleo PELC) 

400 

Espaços que 

poderão ser 

utilizados: 

 

Ginásio Municipal Francisco 

Limonti, Casa da Cultura, 

Centro Comunitário Orestes 

Pólo, Academia Popular, 

Praça do Café, Praça Santa 

Cruz, Campo Municipal 

Orcionilio  Roque de Matos     

 

 

 

 

Município / UF: Ribeirão Corrente 

Atividades 

Sistemáticas 

(oficinas), que 

serão 

desenvolvidas: 

Clube de Xadrez Academia 
Poplular (ginástica 
aeróbica, musculação 
alongamentos, pilates, 
etc.): Futebol feminino 
adulto Recreação 
(Atividades lúdicas e 
Esporte recreativo: 
Futebol, futsal, basquete, 
vôlei,vôlei de 
areia,futevôlei. Esportes 
radicais (Skate,Patins e 
Rolimã) Oficina de violão e 
Percussão Oficina de Lutas 
(judô e Karate ) Atletismo 
Oficina de desenho e 
pintura 

Endereço: Avenida Perimetral s/ n°  

Complemento  CEP 14445-000 
 

 

17 - Ações de Funcionamento dos Núcleos 

Atividades Sistemáticas 

 

 

Atividades 

1 - Atividade: Academia Popular  

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 



Local: Academia Popular, João Eleutério da Silva s/n°  
 

 

 

Atividades 

2 - Atividade: Clube de Xadrez 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: Casa da Cultura (Rua Prudente de Morais, 800 – Centro)   
 

Atividades 

3 - Atividade: 
Recreação (Atividades lúdicas e Esporte recreativo: Futebol, futsal, basquete, 
vôlei,vôlei de areia,futevôlei. 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: Ginásio Municipal Francisco Limonti (Avenida Perimetral s/n° - Centro) 
 

Atividades 

4 - Atividade: Oficina de violão e Percussão 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: Casa da Cultura (Rua Prudente de Morais, 800 – Centro)   
 

Atividades 

5 - Atividade: Oficina de Lutas (judô e Karate ) 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: Ginásio Municipal Francisco Limonti (Avenida Perimetral s/n° - Centro) 
 

Atividades 

6 - Atividade: Esportes radicais (Skate,Patins e Rolimã) 



Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: 
Pista de Skate do Ginásio Municipal Francisco Limonti (Avenida Perimetral s/n° - 

Centro) 
 

 

 

Atividades 

7 - Atividade: Oficina de desenho e pintura 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: Casa da Cultura (Sala de Artes, Rua Prudente de Morais, 800 – Centro)   
 

 

18- Ações de Funcionamento dos Núcleos 

2 - Atividades Assistemáticas 

    Descrição dos Eventos 

 

1 – Abertura do Programa Esporte e Lazer da Cidade. 

 

2 - Acampamento de férias (colônia de férias)  

 

 

3 - Ruas de Lazer (mensais) 

 

 

4 - Baile do PELC 

 

5 - Virada Esportiva (24h de atividades de esporte, esporte recreativo e cultura) 

 

6 – Caminhada Ecológica  



 

7 -  Arraia do Pelc 

 

8 – Oficina de artesanato ( caixas de presente, porta retrato e porta caneta)   

 

9 - Dia das Crianças  

 

10 - Campeonato de pipa 

 

11 - Torneio de malha 

 

12 - Encontro de  Esportes Radicais (encontro regional de praticantes do Skate e patins) 

 

13 - Halloween do PELC 

 

14 - Mini-virada esportiva (12h de atividades de esporte, esporte recreativo e cultura)  

 

 

 

 

 

 

 

19 – Inscrição dos participantes 

 

 

As inscrições serão feitas no inicio do projeto, logo após divulgação e com possibilidade de 

ingressar nas atividades sistemáticas a qualquer momento. As inscrições serão realizadas 

gratuitamente na sala da coordenação geral do PELC das 9h às 11h e das 13h às 17h. Os 

interessados devem comparecer com a cópia do RG, CPF e comprovante de residência, já  

as atividades assistemáticas  serão abertas ao publico e qualquer um pode participar.   

 

 



 
 

20 - Divulgação do Programa 

 

 

A divulgação do programa será feita através de meios de comunicação local, jornal que circula na 

cidade e região, radio, Propaganda volante, cartazes, além de banners e faixas, que estarão afixadas 

nos locais das oficinas, eventos e na cede do núcleo.  

 

 

 

 
 

21 - Formação Continuada 

 

Módulo Introdutório –  

Deve ser organizado para acontecer no período de preparação que antecede o início das atividades 

durante os quatro primeiros meses do convênio. Sugere-se que ocorra com os agentes e 

coordenadores pré-selecionados, antes da contratação efetiva, sendo um dos critérios para a mesma. 

Além disso, que seja prevista a participação de um número superior de agentes sociais, visando 

suplência. Salientamos que se houver necessidade de substituição de agentes, durante a execução do 

convênio e não houver mais suplentes, a entidade deverá  desenvolver uma formação específica, sob 

sua responsabilidade, visando oportunizar aos mesmos o acesso as informações a cerca do Programa 

(objetivos, diretrizes, metodologia, dados sobre a realidade local e desafios). 

 

 

 

Módulo de Formação em Serviço (periodicidade, dia da semana, horário, metodologia utilizada  e 

temáticas a serem abordadas) 

O módulo de formação em serviço será feito através de reuniões quinzenais as quintas feiras , com 

professores, agentes sociais, oficineiros, coordenadores e amigos do PELC (voluntários) com duração 

de 2h com intuito estudar, planejar e avaliar as atividades, além de colocar em pauta as dificuldades 

encontradas durante as atividades e dialogar intervenções para que questões como gênero, 

diversidade, conhecimento do próprio corpo, violência, respeito à diversidade, auto - organização 

comunitária e a inclusão social sejam sempre objetivadas nas ações do programa esporte e lazer da 

cidade. 

Será realizada também uma reunião ou palestra mensal com especialistas de várias áreas com o 

objetivo de discutir propostas, melhorar o desenvolvimento das ações e, principalmente auxiliar ao 



atendimento dos beneficiados do programa esporte e lazer da cidade.    

 

Módulo de Avaliação I –  Deve ocorrer no 11º mês do convênio, 7º mês de pleno desenvolvimento das 

atividades este modulo deverá ser desenvolvidos por Formadores PELC e Terá 16 horas de duração. 

 

Módulo de Avaliação II –  Deve ocorrer no 17º mês do convênio, 13º mês de pleno desenvolvimento 

das atividades este modulo deverá ser desenvolvidos por Formadores PELC e Terá 16 horas de 

duração. 

 

 

22 – Acompanhamento do Projeto pela entidade proponente  

 

 

 

 

 

 

O monitoramento das ações planejadas será acompanhado pela entidade propositora através de 

visitas as atividades e entrevistas aos beneficiados. 

 

As avaliações serão feitas semanalmente nas reuniões de formação continuada e também através 

de questionários feitos para comunidade interagir como o Programa Esporte e Lazer da Cidade além 

do Modulo de avaliação feito com toda equipe pertencente ao Programa com um formador 

devidamente qualificado, eleito pelo Ministério do Esporte. 

 

 

 
 

23 – Auto Gestão 

 

 

 

O Município de Ribeirão Corrente corrobora com os objetivos do Programa Esporte e lazer da 

Cidade e assim pretende fazer das escolhas de Agentes sociais, oficineiros, prestadores de serviço, e 

amigos do projeto (voluntários) o principal trunfo para continuidade do programa, pós período de 

execução. 



  

 

Moradores da própria comunidade e região, após passarem por processo seletivo serão 

prioritariamente selecionados a fazerem parte do Programa, fazendo com que a continuidade das 

atividades seja automática. 

     

 

  A escolha de atividades sistemáticas e assistemáticas que estão ligadas diretamente com à cultura 

local, fator este que liga o munícipe as ações do programa e credencia o Município a dar 

continuidade às atividades pós Programa Esporte e Lazer da Cidade. 

 

 O Município de Ribeirão Corrente Dispõe de boa infra-estrutura para abrigar as atividades e 
construirá em 2010 um barracão especifico para o uso em atividades de esporte recreativo lazer e 
cultura para atender o crescimento da população na procura de ocupar o tempo océo Dispõe de boa 
infra-estrutura para abrigar as atividades, além de contarmos com profissionais experientes no 
âmbito do esporte recreativo e lazer no quadro de funcionários permanentes do município. 

 

 

 

 

 
 

24 – Programa Pintando a Liberdade 

 

Itens Quantidade 

BANDEIRA NACIONAL 0 

BOLAS DE VÔLEI 10 

BOLAS DE BASQUETE 05 

BOLAS DE HANDEBOL 05 

BOLAS DE FUTSAL 10 

BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO 10 

REDES - VÔLEI 10 

REDES - FUTEBOL 02 

REDES – FUTSAL E HANDEBOL 02 

REDES PARA BASQUETE 02 

CAMISESTAS – COORDENADORES E AGENTES 18 

CAMISETAS - PARTICIPANTES 400 

BERMUDAS – COORDENADORES, AGENTES E 418 



PARTICIPANTES 

BONÉS ESPORTIVOS – COORDENADORES, AGENTES E 

PARTICIPANTES 
418 

JOGOS DE XADREZ 20 

JOGOS DE DOMINÓ 20 
 


