
Planejamento Pedagógico – PP 

1. Informações Gerais 

Município: Recife  UF: PE 

Mês/Ano de Preenchimento do PP: Fevereiro/2014  

Nome do Responsável pela 

Elaboração do PP:  

Fernanda Bruto da Costa Correia 

Cargo do Responsável pela 

Elaboração do PP:  

Gerente Geral de Lazer e Eventos 

E-mail do Responsável: 

(Informe apenas um) 
fernanda.bruto@recife.pe.gov.br 

Endereço: Cais do Apolo, Bairro do Recife, Recife - PE 

Complemento: 7º andar  CEP: 50030-903 

Telefone Fixo (com DDD): (81) 3355-8062 FAX (com DDD): (81) 3355-8062 

Telefone Celular (com 

DDD): 
(81) 9488-6563 

Programa a ser implementado:  

(   X   ) Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) – Academias ao Ar Livre 

(        ) Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) – Núcleo para os Povos e Comunidade 

Tradicionais (Povos Indígenas, Quilombolas, Populações Ribeirinhas, Populações Rurais, as 

Comunidades de Terreiro, os Extrativistas, os Ribeirinhos, os Caboclos, os Pescadores Artesanais, 

Kalungas, os Pomeranos, Faxinalenses, as Comunidades de Fundos, Ciganos, Geraizeiros, 

Vazanteiros, Pantaneiros e demais sujeitos sociais emergentes, cujas identidades coletivas se 

fundamentam em direitos territoriais e numa autoconsciência cultural). 

(        ) Programa Vida Saudável (VS) 
 

2. Informações sobre o município onde o Programa será implementado (preenchimento do Ministério do 

Esporte) 

2.1. Região: Nordeste 2.2. População: 1.537.704 

2.3. PIB: R$ 24,8 bilhões 2.4. IDH-M: 0,772 

2.5. Número de pessoas com deficiência no município: 
2,4 milhões (Censo IBGE 2010 para o 

Estado de PE) 

2.6. Tipo de parceria: 

(         ) Edital. Número/Ano: 2014 

(         ) Emenda Parlamentar. 

(    x   ) Proponente Específico. 

2.7. Pontuação do município na seleção 

por edital: 
 

2.8. Classificação do município no edital: Núcleo Urbano 
 

 

 

3. Identificação da Entidade Proponente: 

Nome: Prefeitura da Cidade do Recife 

CNPJ: 10.565.000/0001-92 

mailto:fernanda.bruto@recife.pe.gov.br


Endereço:  Avenida Cais do Apolo, 925, 9º andar, Bairro do Recife, Recife-PE 

Complemento: Prédio Sede CEP: 50030-230 

Telefone Fixo (com DDD): (81) 3355.8127 Fax (com DDD): (81) 3355.8117 

Telefone Celular (com 

DDD): 
(81) 8140-4096 

Dirigente: (Nome do 

Prefeito(a), Reitor(a)) 
Geraldo Julio de Mello Filho / Prefeito da Cidade do Recife 

E-mail do dirigente: 

(Informe apenas um) 
geraldo.julio@recife.pe.gov.br 

RG Dirigente: 3339887 Órgão expedidor: SDS/PE 

CPF Dirigente: 756.252.294-49 
 

 

4. Informações sobre a Entidade Proponente do Programa:  

4.1 A Entidade já teve convênios com o PELC/VS? 

( x ) Sim Nº de convênios: 
042/2008 – 723965/2009 – 068758/2011 – 

764601/2011  –  797542/2013 

(    ) Não 

4.2 Se a resposta anterior for sim, apresente de forma breve quais foram os resultados (positivos e 

negativos) dos convênios anteriores:  

Como pontos positivos, pontuam-se as vastas opções de esportes oferecidas para todas as idades nos 

locais que possuem, historicamente, menos acesso à prática esportiva de qualidade. Além disso, o 

PELC permite que possamos ofertar além dos esportes mais convencionais, a vivência de modalidades 

como Skate, Badminton e experiências corporais distintas como Hip Hop. Atualmente, está sendo 

ampliado de 9 núcleos para 45 ainda este semestre, o que permite atender 18.000 pessoas entre, 

crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência. Não obstante, é importante salientar o 

aumento vertiginoso de profissionais engajados para o desenvolvimento deste projeto, pois serão 

contratados mais de 300 profissionais para efetuá-lo. 

4.3. Em relação à política de lazer e esporte recreativo no município, responda: 

 

4.3.1. Existe Secretaria/ Departamento/ Setor Municipal de Lazer e Esporte? 

( x ) Sim. Nome: Secretaria de Esportes e Copa do Mundo e a Secretaria de Turismo e Lazer. 

(    ) Não. 

4.3.2. Apresente brevemente os principais programas municipais de esporte e lazer em vigência no 

município?  

 

Projeto Academia Recife – Para proporcionar mais qualidade de vida para a população, a 

Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, já começou a disponibilizar um 

novo conceito de academia de ginástica: a Academia Recife. Gratuita e ao ar livre, a Academia 

Recife possui aparelhos 100% em aço inoxidável. Professores de educação física realizam o 

acompanhamento necessário para os usuários, que têm à disposição equipamentos de 

musculação e espaço para alongamento e ginástica localizada. São 26 equipamentos em cada 

Academia Recife, resistentes o sol e chuva. A capacidade por turma é de 40 alunos na 
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musculação e 20 na área de alongamento e ginástica. Todas as Academias Recife possuem um 

padrão entre 200 e 300m²; espaço para musculação, alongamento e ginástica localizada.  

Quando o aluno chega pela primeira vez, recebe um questionário médico. Se a pessoa for diagnosticada 

com alguma doença, ou mesmo com alguma pré-enfermidade, é solicitado que ela, primeiro, procure um 

médico e volte com um atestado de saúde, de aptidão física. Após o preenchimento da ficha médica, o 

aluno fará sua inscrição e receberá a carteirinha da academia, quando já poderá se exercitar. 

A academia é frequentada geralmente pela população da comunidade e entornos, cada uma tem em 

média 600 inscritos. Cada turma comporta 40 pessoas na musculação e 20 pessoas na ginástica 

localizada e alongamento, sendo que cada aula de musculação tem a duração de 40 minutos. 

Até março de 2014 já estão instaladas e com as atividades iniciadas 7 academias, que funcionam em 2 

turnos, de segunda a sexta pela manhã das 05:30 às 09:30 e à tarde e noite das 17hs às 21hs. Aos 

sábados, as academias funcionam das 6hs às 10hs.  

O objetivo desta parceria com o Ministério dos Esportes é, através do PELC, proporcionar o 

funcionamento de 12 Academias Recife, buscando, com isso, a ampliação e valorização das políticas 

públicas de esporte e lazer. A Prefeitura do Recife pretende formalizar o apoio com o Ministério dos 

Esportes para contratação da equipe de profissionais necessários para o bom funcionamento do 

equipamento público, que hoje é financiado exclusivamente com orçamento do município. 

Projeto Lazer na Rua - Para estimular a prática de atividades físicas, esportivas e de lazer ao ar 

livre, com a participação da população. O projeto funciona nos domingos e feriados, no horário 

compreendido entre 8:00 e 17:00 horas. Durante o horário de funcionamento não será permitido o 

trânsito de veículos no local. A Secretaria de Turismo e Lazer do Recife e a Secretaria de 

Mobilidade e Controle Urbano fornecem orientação e apoio para o bom funcionamento da área de 

lazer. São utilizados cavaletes e cones para bloqueio da via nos dias de funcionamento. 

 

Ciclofaixa de Turismo e Lazer - Aos domingos e feriados, das 7h às 16h, a Prefeitura da Cidade 

do Recife, por meio das secretarias de Turismo e Lazer e de Mobilidade e Controle Urbano, 

reserva um espaço para tráfego exclusivo para ciclos como bicicletas, skates e patins. O projeto 

foi implantado em março de 2013 e, a cada dia de Ciclofaixa, uma média de 17 mil pessoas 

participam. O percurso corta 28 bairros da Cidade, interligando as zonas Norte, Sul e Oeste, 

totalizando quase 35 quilômetros de faixa exclusiva. 

  

Projeto Recife Antigo de Coração - O Recife Antigo de Coração é um convite para que recifenses 

e turistas ocupem e vivam a cidade. Desde março de 2013, o bairro do Recife tem se 

transformado em um grande parque que congrega pessoas de todas as idades, gostos e estilos. 

As atividades são divididas em quatro polos. Os eventos acontecem sempre no último domingo 

de cada mês, das 6h às 22h. São oferecidas opções de lazer para aqueles que gostam de 

praticar esportes no polo Esportivo. Neste existe pista de skate, espaço para prática de patins, 



bikes, basquete, handebol, vôlei, futebol americano, badminton e outros. 

  

Programa Segundo tempo - Promover esporte educacional para crianças, adolescentes e jovens. 

Funcionando atualmente em 45 núcleos com ampliação programada ainda este semestre para 

94, o programa visa a universalização do esporte nas escolas municipais, que será atingida nesta 

nova ampliação. 

  

Reforma do Geraldão - Modernização do ginásio de esportes Geraldo Magalhães, reforma a tanto 

almejada pela comunidade ligada a esporte no estado. 

  

Recuperação dos campos de várzea - Revitalização de 31 campos em regiões de vulnerabilidade 

social Recifense. A meta é a revitalização dos 138 campos da cidade.  

  

Programa Recife Bom de Bola - Maior campeonato de futebol de várzea do mundo que possui mais de 

500 equipes envolvidas (Sub15, Sub17, Aberto e Feminino), está em processo de constante ajuste e 

melhorias, passando agora para uma fase de atendimento mais diversificado as comunidades usando o 

futebol como plataforma para tal.  

 

Escola de esportes - Objetivando qualificar os profissionais vinculados aos esportes realizados 

em Recife, a Escola de Esportes almeja a realização de 18 cursos gratuitos ao longo do ano, 

além de ofertar uma pós-graduação em gestão esportiva e marketing. 

  

Centro de iniciação esportiva - Em convênio com o Governo Federal, serão construídos em Recife 

três centros de iniciação esportiva com o objetivo de desenvolver a prática esportiva visando a 

formação de atletas. 

  

Parque do Caiara - Instalação de Centro de Treinamento de Alto rendimento na modalidade do 

Atletismo. 

 

4.3.3. Existe alguma entidade social municipal que atua na área do esporte e lazer? (conselhos, entidades de 

classe etc) 

(X) Sim. Nomes: Secretaria de esportes e Copa do Mundo e Secretaria de Turismo e Lazer 

(  ) Não. 
 

 

5. Entidade de Controle Social: 

Definir uma entidade que será a responsável pelo acompanhamento das atividades do Programa. A 

indicação da Entidade de Controle Social deve seguir as orientações presentes nas Diretrizes do 

Programa. 

Nome da Entidade: Arte Vida e Esporte Sob Medida 

Endereço: Avenida Ruy Frazão Soares, 191, sala 221  Ala Jamaica 

Complemento: Barra da Tijuca CEP: 22.793-074 

Município: Rio de Janeiro UF: RJ 

Telefone Fixo (com DDD): 21- 2433-5375 FAX 21- 2433-5375 



Telefone Celular (com DDD):  

E-mail: (Informe apenas um) presidencia@artevida.org 

Dirigente/Representante: 

(Nome e Cargo): 
Bruno de Assis Treuffard Alves 

 

 

 

6.Cadastro de Entidades Parceiras  

Informar os parceiros existentes especificando sua relação e contribuição com o Programa 

6.1. – Nome: Instituto de Desenvolvimento e Gestão 

Telefone de contato da 

entidade (com DDD): 
(81) 3355-9500 

E-mail da entidade: 

(Informe apenas um) 
phguerra.pe@hotmail.com 

Dirigente/Representante: 

(Nome e Cargo): 
Pedro Sotero 

6.1.1.Forma de contribuição com o Programa (podem ser assinaladas mais de uma alternativa): 

(        ) Assistência técnica 

(        ) Financiamento 

(   x   ) Formação em serviço 

(   x   ) Recursos Humanos 

(        ) Infraestrutura. Especificar: ________________________________________________________ 

 (    ) Outras contribuições:  

 

6.2. – Nome: Secretaria de Segurança Urbana do Município 

Telefone de contato da 

entidade (com DDD): 
(81) 3355.8680 

E-mail da entidade: 

(Informe apenas um) 
 

Dirigente/Representante: 

(Nome e Cargo): 
Murilo Cavalcanti/ Secretário  

6.2.1. Forma de contribuição com o Programa (podem ser assinaladas mais de uma alternativa): 

(        ) Assistência técnica 

(        ) Financiamento 

(        ) Formação em serviço 

(        ) Recursos Humanos 

(     ) Infraestrutura. Especificar: 

 (   x   ) Outras contribuições: Especificar: Segurança patrimonial e apoio de segurança ao projeto. 

 
 

 

7. Justificativa da Proposta (Por que a entidade está propondo participar do Programa?) 

Apresente de modo claro e objetivo qual a importância da implementação do Programa para a entidade 

proponente e para a população local. 

 

As Academias serão implantadas em diversos bairros diferentes na cidade, principalmente em bairros 

mais carentes do Município. Assim, nessas áreas, existe uma demanda reprimida por serviços de saúde, 
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cultura, esporte e lazer a que nunca tiveram acesso, que, quando existem, nem sempre são de boa 

qualidade. Nesse contexto, a implantação e operação de academias de musculação e ginástica nas 

comunidades envolvidas, de forma gratuita, com profissionais especializados, é de grande importância 

na consolidação do modelo de ocupação da cidade pelos cidadãos. As academias vão atuar tanto na 

promoção da saúde, como na prevenção de doenças relacionadas ao sedentarismo e à obesidade, além 

de se consolidarem como equipamentos de esporte e lazer de fácil acesso às comunidades 

selecionadas nesta primeira fase.  

 

O projeto atua na implementação e desenvolvimento das Academia, como centro de esporte e lazer, em 

todas as áreas da cidade, com oferta de atividades sistemáticas, com profissionais especializados na 

área, no sentido de atender as pessoas moradoras destas comunidades nas aulas de ginástica 

localizada, alongamento e musculação. 

 

O presente projeto prevê ainda garantir o acesso às práticas de esporte e lazer a todos os cidadãos das 

comunidades envolvidas através de ações educativas na perspectiva do desenvolvimento comunitário; 

valorizando as práticas esportivas e de lazer; garantindo a participação de pessoas de diversas faixas 

etárias e de pessoas com deficiência como síndrome de down, cegos e surdos. 

 

A operação destas 12 academias públicas de musculação e ginástica ao ar livre será diária de segunda 

à sábado, que funcionam em 2 turnos, de segunda a sexta pela manhã das 05:30 às 09:30 e à tarde e 

noite das 17hs às 21hs. Aos sábados, as academias funcionam das 6hs às 10hs. A academia é 

frequentada geralmente pela população da comunidade e entornos, cada uma tem em média 600 

inscritos. Cada turma comporta 40 pessoas na musculação e 20 pessoas na ginástica localizada e 

alongamento, sendo que cada aula de musculação tem a duração de 40 minutos.  

 

O Regulamento do Projeto contempla as seguintes normas: 

 - Somente poderão participar do Projeto Academia Recife as pessoas que preencherem o 

questionário PAR-Q, assinarem o termo de responsabilidade e, posteriormente, apresentarem atestado 

médico específico para prática de exercícios de musculação, no prazo de 15 dias; 

 - É obrigatória a apresentação de um documento original de identificação com foto; 

 - A idade mínima permitida para participar é de 15 anos, sendo que menores de 18 anos 

somente poderão se inscrever na presença de um responsável, sendo que ambos devem apresentar um 

documento original de identificação com foto; 

 - O modo de execução dos exercícios deve estar em conformidade com as corretas técnicas de 

execução e segurança, cabendo aos professores do evento orientar e supervisionar os participantes; 

 - Somente os professores do evento podem planejar, administrar e monitorar os exercícios 

realizados dentro da área de atividades; 

 - É proibido jogar e/ou deixar os acessórios (anilhas, halteres, barras, colchonetes, caneleiras 

entre outros acessórios) abandonados pelo chão ou sobre os bancos; 

 - Ofensas ou comportamentos fora das regras deste regulamento não serão tolerados, podendo 

resultar na exclusão definitiva do praticante do Projeto Academia Recife; 

 - A área de exercícios permanecerá fechada nos períodos de chuva ou por algum outro 



problema que possa causar algum tipo de risco aos praticantes, cabendo única e, exclusivamente, ao 

professor coordenador, a decisão de fechar ou abrir a área de exercícios aos praticantes; 

 - Dentro da área de exercícios, só serão permitidas bebidas não alcoólicas, desde que estejam 

em recipientes plásticos; 

 - Não é permitido o uso de bebida alcoólica, drogas ou fumo na área de exercícios; 

 - É proibido entrar na área de exercícios sem o uso de tênis, camisa ou similar; 

 - É proibido entrar na área de exercícios com as vestimentas molhadas; 

 - É proibido portar qualquer tipo de alimento ou se alimentar na área de exercícios; 

 - Não é permitida a prática de exercícios sob efeito de álcool ou drogas. 

 

Ao final do projeto, pretende-se aumentar o número de praticantes de atividades físicas nas 

comunidades selecionadas e aumentar a oferta de serviços públicos nestas comunidades, 

especificamente relacionados a esporte e lazer.  

 

O projeto Academia Recife também faz parte da estratégia da Prefeitura do Recife, em ação conjunta 

entre a Secretaria de Turismo e Lazer, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Esportes e Copa do 

Mundo, com o objetivo de implantar e desenvolver a política esportiva na cidade do Recife, buscando a 

inclusão social, o combate à violência e a melhoria da saúde e da qualidade de vida por meio do esporte 

e do lazer. 

 

Abaixo estão listadas as doze localidades pertencentes ao Projeto Academia Recife, com o perfil do 

bairro onde as academias estão instaladas (Fonte: http://www2.recife.pe.gov.br/a-cidade/perfil-dos-

bairros) 

 

1. Engenho do Meio – População 10.211 habitantes 

 

Localização: RPA 4, Microrregião: 4.2, Distância do Marco Zero (km): 8,00 

 

Área Territorial (hectare): 87 

 

População por sexo   % 

Masculina 4.609 45,14 

Feminina 5.602 54,86 

População por faixa etária hab % 

0 – 4 anos 486 4,75 

5 – 14 anos 1.204 11,79 



15 – 17 anos 464 4,54 

18 – 24  anos 1.170 11,46 

25 – 59 anos 2.242 51,34 

60 anos e mais 1.645 16,11 

População por cor ou raça3 % 

Branca 43,49 

Preta 7,56 

Parda 47,25 

Amarela 1,24 

Indígena 0,39 

Taxa de Alfabetização da População de 10 anos e mais (%): 96,1 

 

Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual da População (2000/2010): -0,34 %  

 

Densidade Demográfica (habitante/hectare): 117,54 

 

Domicílios (nº): 3.053 

 Média de moradores por domicilio (habitante/domicílio): 3,3 

 Proporção de Mulheres Responsáveis pelo Domicílio (%): 46,09 

 

2. Ibura – População: 50.617 

 

Localização: RPA: 6, Microrregião: 6.2, Distância do Marco Zero (km): 9,14 

 

Área Territorial (hectare): 1.019 

 

População por sexo   % 

Masculina 23.833 47,08 

Feminina 26.784 52,92 

População por faixa etária hab % 

0 – 4 anos 3.592 7,1 

5 – 14 anos 8.958 17,7 

15 – 17 anos 2.743 5,42 

18 – 24  anos 6.033 11,92 



25 – 59 anos 24.881 49,16 

60 anos e mais 4.410 8,7 

População por cor ou raça % 

Branca 33,2 

Preta 8,22 

Parda 57,31 

Amarela 1,08 

Indígena 0,19 

 

Taxa de Alfabetização da População de 10 anos e mais (%): 91,6 

 

Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual da População (2000/2010): 1,48 %  

 

Densidade Demográfica (habitante/hectare): 49,69 

 

Domicílios (n°): 15.078 

 Média de moradores por domicilio (habitante/domicílio): 3,4 

 Proporção de Mulheres Responsáveis pelo Domicílio (%): 43,72 

 

3. IPSEP – População: 25.029 

 

Localização: RPA: 6, Microrregião: 6.1, Distância do Marco Zero (km): 7,60  

 

Área Territorial (hectare): 180  

 

População por sexo   % 

Masculina 11.007 43,98 

Feminina 14.022 56,02 

População por faixa etária hab % 

0 – 4 anos 1.071 4,28 

5 – 14 anos 2.893 11,56 

15 – 17 anos 1.035 4,14 

18 – 24  anos 2.759 11,02 

25 – 59 anos 12.741 50,9 

60 anos e mais 4.530 18,1 

População por cor ou raça % 

Branca 48,72 

Preta 5,11 

Parda 44,94 



Amarela 0,9 

Indígena 0,33 

 

Taxa de Alfabetização da População de 10 anos e mais (%): 97,3 

 

Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual da População (2000/2010): -0,27  

 

Densidade Demográfica (habitante/hectare): 139,27 

 

Domicílios (n°): 7.692 

 Média de moradores por domicilio (habitante/domicílio): 3,3 

 Proporção de Mulheres Responsáveis Pelo Domicílio: 46,77 

 

4. Jaqueira – População: 1.591 

 

Localização: RPA 3, Microrregião: 3.1, Distância do Marco Zero (km): 4,69 

 

Área Territorial (hectare): 24 

 

População por sexo   % 

Masculina 705 44,31 

Feminina 886 55,69 

População por faixa etária hab % 

0 – 4 anos 66 4,15 

5 – 14 anos 161 10,12 

15 – 17 anos 60 3,77 

18 – 24  anos 164 10,31 

25 – 59 anos 812 51,04 

60 anos e mais 328 20,61 

População por cor ou raça % 

Branca 68,82 

Preta 3,9 

Parda 26,65 

Amarela 0,5 

Indígena 0,13 

Taxa de Alfabetização da População de 10 anos e mais (%): 98,3 

 

Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual da População (2000/2010): 2,96  

 

Densidade Demográfica (habitante/hectare): 66,31 



 

Domicílios (nº): 529 

 Média de moradores por domicilio (habitante/domicílio): 3,0 

 Proporção de Mulheres Responsáveis pelo Domicílio (%): 42,34 

 

5. Jardim São Paulo – População: 31.648 

 

Localização: RPA: 5, Microrregião: 5.3, Distância do Marco Zero (km): 8,35 

 

Área Territorial (hectare): 259 

 

População por sexo   % 

Masculina 14.624 46,21 

Feminina 17.024 53,79 

População por faixa etária hab % 

0 – 4 anos 1.838 5,81 

5 – 14 anos 4.362 13,78 

15 – 17 anos 1.551 4,9 

18 – 24  anos 3.658 11,56 

25 – 59 anos 16.230 51,28 

60 anos e mais 4.009 12,67 

População por cor ou raça % 

Branca 42,34 

Preta 6,95 

Parda 49,4 

Amarela 1,04 

Indígena 0,27 

 

Taxa de Alfabetização da População de 10 anos e mais (%): 94,9 

 

Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual da População (1991/2000): 1,99 %  

 

Densidade Demográfica (habitante/hectare): 121,96 

 

Domicílios (nº): 9.615 

 Média de moradores por domicilio (habitante/domicílio): 3,3 

 Proporção de Mulheres Responsáveis pelo Domicílio (%): 42,50 

 

6. Macaxeira – População: 20.313 

 



Localização: RPA 3, Microrregião: 3.3, Distância do Marco Zero (km): 8,76 

 

Área Territorial (hectare): 125  

 

População por sexo   % 

Masculina 9.725 47,88 

Feminina 10.588 52,12 

População por faixa etária hab % 

0 – 4 anos 1.426 7,02 

5 – 14 anos 3.354 16,51 

15 – 17 anos 1.166 5,74 

18 – 24  anos 2.842 13,99 

25 – 59 anos 9.933 48,9 

60 anos e mais 1.592 7,84 

População por cor ou raça % 

Branca 32,28 

Preta 9,27 

Parda 56,39 

Amarela 1,69 

Indígena 0,38 

 

Taxa de Alfabetização da População de 10 anos e mais (%): 91,2 

 

Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual da População (2000/2010): 0,52 (%)  

 

Densidade Demográfica (habitante/hectare): 162,25 

 

Domicílios (nº):  5.807 

 Média de moradores por domicilio (habitante/domicílio):  3,5 

 Proporção de Mulheres Responsáveis pelo Domicílio (%):   45,27 

 

7. Santana – População: 3.054 

 

Localização: RPA 3, Microrregião: 3.1, Distância do Marco Zero (km): 5,55 

 

Área Territorial (hectare): 47,0 

 

População por sexo   % 

Masculina 1.376 45,06 

Feminina 1.678 54,94 



População por faixa etária hab % 

0 – 4 anos 176 5,44 

5 – 14 anos 331 10,84 

15 – 17 anos 101 3,31 

18 – 24  anos 325 10,67 

25 – 59 anos 1.605 52,55 

60 anos e mais 525 17,19 

População por cor ou raça % 

Branca 66,4 

Preta 4,91 

Parda 28,2 

Amarela 0,39 

Indígena 0,1 

 

 

Taxa de Alfabetização da População de 10 anos e mais (%):  97,6 

 

Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual da População (2000/2010): 2,28 % 

 

Densidade Demográfica (habitante/hectare): 64,65 

 

Domicílios (nº): 978 

 Média de moradores por domicilio (habitante/domicílio): 3,1 

 Proporção de Mulheres Responsáveis pelo Domicílio (%): 38,96 

 

8. Santo Amaro – População: 23.939 

 

Localização: RPA: 1, Microrregião: 1.1, Distância do Marco Zero (km): 1,98 

 

Área Territorial (hectare): 380   

População por sexo   % 

Masculina 12.680 45,38 

Feminina  15.259 54,62 

População por faixa etária hab % 

0 – 4 anos 1.745 6,25 

 5 – 14 anos 4.404 15,76 

15 – 17 anos 1.468 5,25 

18 – 24  anos 3.471 12,42 

25 – 59 anos 13.258 47,45 



60 anos e mais 3.593 12,87 

População por cor ou raça % 

Branca 34,49 

Preta 9,64 

Parda 54,27 

Amarela 1,3 

Indígena 0,3 

 

Taxa de Alfabetização da População de 10 anos e mais (%): 90,5 

 

Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual da População (2000/2010): -0,42% 

 

Densidade Demográfica (Habitante/Hectare): 73,52 

 

Domicílios (nº): 8 474  

Média de Moradores por domicilio (Habitante/Domicílio): 3,3 

Proporção de Mulheres Responsáveis pelo Domicílio (%): 55,32  

 

9. Torre – População: 17.903 

 

Localização: RPA 4, Microrregião: 4.1, Distância do Marco Zero (km): 4,80 

 

Área Territorial (hectare): 117  

 

População Residente: 17.903 habitantes 

População por sexo   % 

Masculina 7.919 44,23 

Feminina 9.984 55,77 

População por faixa etária hab % 

0 – 4 anos 1.020 5,7 

5 – 14 anos 2.115 11,81 

15 – 17 anos 704 3,93 

18 – 24  anos 2.252 12,58 

25 – 59 anos 5.581 53,52 

60 anos e mais 2.232 12,46 

População por cor ou raça % 

Branca 55,64 

Preta 5,36 

Parda 37,85 

Amarela 1,03 



Indígena 0,12 

 

Taxa de Alfabetização da População de 10 anos e mais (%)4: 94,9 

 

Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual da População (2000/2010): 0,56 % 

 

Densidade Demográfica (habitante/hectare): 152,68 

 

Domicílios (nº): 5.941 

 Média de moradores por domicilio (habitante/domicílio): 3,0 

 Proporção de Mulheres Responsáveis pelo Domicílio (%): 48,56 

 

10. Várzea – População: 70.453 

 

Localização: RPA 4, Microrregião: 4.3, Distância do Marco Zero (km): 11,57 

 

Área Territorial (hectare)2: 2.255  

 

População por sexo   % 

Masculina 32.870 46,66 

Feminina 37.583 53,34 

População por faixa etária hab % 

0 – 4 anos 4.421 6,28 

5 – 14 anos 10.421 14,79 

15 – 17 anos 3.507 4,98 

18 – 24  anos 9.284 13,18 

25 – 59 anos 35.968 51,07 

60 anos e mais 6.842 9,7 

População por cor ou raça % 

Branca 38,02 

Preta 8,45 

Parda 52,25 

Amarela 0,96 

Indígena 0,34 

 

Taxa de Alfabetização da População de 10 anos e mais (%): 93,2 

 

Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual da População (2000/2010): 0,88% 

 

Densidade Demográfica (habitante/hectare): 31,24 



 

Domicílios (nº): 21.695 

 Média de moradores por domicilio (habitante/domicílio): 3,2 

 Proporção de Mulheres Responsáveis pelo Domicílio (%): 46,84 

 

11. Imbiribeira – População: 48.512 

 

Localização: RPA: 6, Microrregião: 6.1, Distância do Marco Zero (km): 6,45 

 

Área Territorial (hectare): 666  

 

População por sexo   % 

Masculina 22.508 46,4 

Feminina 26.004 53,6 

População por faixa etária hab % 

0 – 4 anos 3.365 6,94 

5 – 14 anos 7.447 15,35 

15 – 17 anos 2.419 4,99 

18 – 24  anos 6.139 12,65 

25 – 59 anos 24.019 49,51 

60 anos e mais 5.123 10,56 

População por cor ou raça % 

Branca 40,49 

Preta 9,1 

Parda 49,18 

Amarela 1 

Indígena 0,23 

 

Taxa de Alfabetização da População de 10 anos e mais (%): 91,6 

 

Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual da População (2000/2010): 0,43% 

 

Densidade: Demográfica (habitante/hectare): 72,85 

 

Domicílios (n°): 14.969 

 Média de moradores por domicilio (habitante/domicílio): 3,2 

 Proporção de Mulheres Responsáveis pelo Domicílio (%): 46,15 

 

12. Hipódromo – População: 2.658 

 



Localização: RPA: 2, Microrregião: 2.1, Distância do Marco Zero (km): 3,91 

 

Área Territorial (hectare): 30  

 

População por sexo   % 

Masculina 1.162 43,72 

Feminina 1.496 56 

População por faixa etária hab % 

0 – 4 anos 112 4,21 

5 – 14 anos 283 10,65 

15 – 17 anos 116 4,36 

18 – 24  anos 262 9,86 

25 – 59 anos 1.367 51,43 

60 anos e mais 518 19,49 

População por cor ou raça % 

Branca 65,84 

Preta 5,08 

Parda 28,59 

Amarela 0,41 

Indígena 0,08 

 

Taxa de Alfabetização da População de 10 anos e mais (%)4: 97,7 

 

Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual da População (2000/2010): 0.12 % 

 

Densidade Demográfica (Habitante/Hectare): 88,13 

 

Domicílios (nº): 808 

 Média de moradores por domicilio (Habitante/Domicílio): 3,3 

 Proporção de Mulheres Responsáveis pelo Domicílio (%): 47,15 

 

O objetivo desta parceria com o Ministério dos Esportes é, através do PELC, proporcionar o 

funcionamento das 12 Academias Recife nas localidades descritas acima, buscando, com isso, a 

ampliação e valorização das políticas públicas de esporte e lazer. 

A Prefeitura do Recife pretende formalizar o apoio com o Ministério dos Esportes para contratação da 

equipe de profissionais necessários para o bom funcionamento do equipamento público, que hoje é 

financiado exclusivamente com orçamento do município. 

O Projeto das academias ao ar livre possuem relação direta com os objetivos do PELC. Busca-se com a 

iniciativa a democratização do lazer e do esporte recreativo, abrangendo públicos diferenciados. Com 



isso, ampliam-se as políticas públicas de esporte e lazer do município, atendendo às diretrizes do 

Ministério dos Esportes. 

 

 

 

9. Objetivos Específicos (Quais os objetivos mais específicos que se pretende conquistar com a 

implementação da Proposta?) (podem ser assinaladas mais de uma alternativa) 

(    x    ) Estruturar espaços públicos para socialização por meio de atividades de lazer e esporte 

recreativo. 

(    x    ) Fortalecer a política municipal de lazer e esporte recreativo. 

(    x    ) Melhorar a saúde e qualidade de vida da população local por meio de atividades de esporte e 

lazer. 

(        ) Propiciar à população local maior qualidade nas ações de lazer e esporte recreativo, valorizando 

a cultura local. 

(   x   ) Propiciar à população local mais oportunidades para praticar atividades de lazer e esporte 

recreativo. 

(    x    ) Promover maior inclusão social por meio do lazer e esporte recreativo. 

(    x    ) Outros objetivos. Especificar: Proporcionar à população aulas de ginástica e musculação de 

forma gratuita e de qualidade. 
 

10. Público Alvo: 

Descrever objetivamente qual o público-alvo que se pretende atender diretamente com as atividades 

oferecidas, conforme o tipo de núcleo. Seguir as Diretrizes do Programa. 

Crianças/Adolescentes (até 14 anos) Quantidade: 0  

Jovens (15 a 24 anos) Quantidade: 200 por unidade / 2.400 total 

Adultos (entre 25 anos e 59 anos): Quantidade: 310 por unidade/ 3.720 total  

Idosos (a partir de 60 anos) Quantidade: 84 por unidade/ 1.008 total 

Pessoas com deficiência (limitação física, mental, 

sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição acima) 
Quantidade: 6 por unidade/ 72 total  

Nº Total de Inscritos: 7.200 
 

11. Divulgação do Programa 

Detalhe como ocorrerá a divulgação das ações do Programa (podem ser assinaladas mais de uma alternativa) 

(   ) Carros ou bicicletas de som 

(   ) Cartazes 

( x ) Faixas ou banners 

( x ) Internet. Especificar:  Site da própria academia www.academiarecife.com.br 

(    ) Jornais 

8. Objetivo Geral da Proposta (Qual o objetivo mais amplo e importante que se pretende conquistar com 

a implementação da Proposta?) (Apresente um único objetivo) 

O objetivo geral desta proposta é viabilizar a implantação e operação de 12 núcleos em diversos bairros 

do Recife. Núcleos estes compostos pela implantação de 12 academias de musculação e ginástica. Além 

das academias os núcleos contarão com a oferta de serviços prestados por profissionais de educação 

física e a manutenção dos equipamentos e espaço físico das unidades pelo período do projeto. 

 



( x ) Panfletos 

(    ) Rádio 

(    ) Televisão 

(    ) Outros. Especificar: 
 

12. Inscrição dos participantes 

Detalhe como ocorrerá o processo de inscrições dos participantes nas atividades oferecidas (podem ser 

assinaladas mais de uma alternativa) 

(         ) Em centros comunitários 

(         ) Na sede da entidade proponente 

(         ) Na sede de entidades parceiras 

(    x   ) Nos locais onde funcionarão o núcleo e subnúcleos 

(        ) Pela internet. Especificar: _______________________________________________________________ 

(  x  ) Outros. Especificar: Somente poderão participar do Projeto Academia Recife as pessoas que 

preencherem o questionário PAR-Q, assinarem o termo de responsabilidade e, posteriormente, 

apresentarem atestado médico específico para prática de exercícios de musculação, no prazo de 15 

dias. 

É obrigatória a apresentação de um documento original de identificação com foto. 

A idade mínima permitida para participar é de 15 anos, sendo que menores de 18 anos somente 

poderão se inscrever na presença de um responsável, sendo que ambos devem apresentar um 

documento original de identificação com foto. 
 

13 - Equipe de Trabalho 

Visando atender a quantidade de núcleos, conforme orientações das Diretrizes. 

Nº Gerente Geral: 1 

Nº de Coordenadores Pedagógicos: 4 

Nº de Técnicos Administrativos: 12 

Nº de Professores de Educação Física 

com especialidade em musculação: 
24 

Nº de Agentes Sociais: 24 

Nº de Estagiários de Educação Física: 24 

Total de pessoas na equipe: 89 

Coordenadores Pedagógicos 

Profissional com terceiro grau completo, que tem por função 

fazer o acompanhamento da execução das atividades das 

academias de acordo com protocolos e procedimentos 

estabelecidos. Cada coordenador terá de acompanhar 03 

unidades, fazendo a ligação entre as necessidades do 

núcleo e a coordenação geral do projeto. São responsáveis 

pela padronização dos procedimentos do projeto. 

Professores de Educação Física com 

especialidade em musculação 

Profissional de Educação Física, com experiência em 

atividade de musculação, que tem por função atender o 

público usuário e montar as séries de musculação, ginástica  

e alongamento dos usuários do projeto. 

Técnicos Administrativos Profissional com segundo grau completo, de preferência 



estudando educação física, administração, nutrição ou 

serviço social. Tem como função fazer o primeiro 

atendimento a população interessada no projeto, com 

checagem de documentação e atestado médico liberatório. 

Vai auxiliar os usuários no preenchimento das fichas de 

inscrição, fazer o controle de acesso às academias e ainda, 

controlar os estoques de acessórios e equipamentos 

disponíveis no projeto. 

Estagiários 

Profissional cursando a faculdade de Educação Física. Vai 

auxiliar os professores no atendimento ao público, sendo 

vedado aos mesmos dar aulas nas academias sem a 

presença do professor responsável técnico pelo horário. 

Agentes Sociais  

Profissional selecionado preferencialmente dentro das 

comunidades, com experiência em atividades 

complementares à academia como tai-chi-chuan, capoeira, 

yoga ou afins. Terão cargas horárias distribuídas entre mais 

de uma unidade do projeto de maneira a promover a 

diversificação das atividades e incrementar a interação dos 

profissionais do projeto com as comunidades locais. 
 

14. Processo Seletivo e Forma de Contratação 

Descreva como dar-se-á o processo seletivo, bem como a  forma de contratação, considerando as 

Diretrizes do Programa (podem ser assinaladas mais de uma alternativa). 

(X) Conforme CLT 

(   ) Terceirizados, conforme Lei 8.666/93 

( X ) Estagiários ou bolsistas 

(   ) Outras formas. Especificar: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

15. Quadro Resumo do Pleito 

Consulte a matriz de valores . Vide Diretrizes. 

Nº de Núcleos: 12 (doze) núcleos 

Valor solicitado ao ME: R$ 2.400.480,00 

Vigência: 
24 

meses 

Número de 

meses para 

estruturação 

necessária ao 

desenvolvimento 

do Programa: 

04 meses 

Número de 

meses para o 

efetivo 

atendimento: 

20 meses 

 

 

16. Núcleos e Subnúcleos 

Nominar e descrever os dados de cada núcleo e subnúcleos que serão implantados. Esclarecemos que 

para cada núcleo previsto é possível implantar, no máximo, 02 subnúcleos. É fundamental considerar as 



regiões menos favorecidas pela política pública local de esporte recreativo e de lazer. Vide as Diretrizes. 

16.1. Nome do Núcleo: Academia Recife Unidade Ibura Número de inscritos: 600 

Espaço que será utilizado: 

(   x    ) Praça pública 

(         ) Quadra ou ginásios esportivos 

(         ) Campo de futebol 

(         ) Centro comunitário 

(         ) Clubes sociais 

(         ) Espaço religioso: Especificar:_____________________________________________________________ 

(         ) Outro: Especificar: ___________________________________________________________ 

Endereço:  
Praça da Maria Sampaio Lucena, Avenida Pernambuco, Cohab, 

Recife/PE 

Complemento:  Ibura 

Município/UF:   Recife/PE CEP: 51280-000 

16.2. Nome do Núcleo: Academia Recife Unidade Torre Número de inscritos: 600 

Espaço que será utilizado: 

(    x   ) Praça pública 

(         ) Quadra ou ginásios esportivos 

(         ) Campo de futebol 

(         ) Centro comunitário 

(         ) Clubes sociais 

(         ) Espaço religioso: Especificar:_____________________________________________________________ 

(       ) Outro: Especificar: ___________________________________________________________ 

Endereço:   Rua José de Holanda (Praça da Torre)  

Complemento:  Torre 

Município/UF:   Recife/PE CEP: 50710-140 

16.3. Nome do Núcleo: Academia Recife Unidade Engenho do Meio Número de inscritos: 600 

Espaço que será utilizado: 

(    x   ) Praça pública 

(         ) Quadra ou ginásios esportivos 

(         ) Campo de futebol 

(         ) Centro comunitário 

(         ) Clubes sociais 

(         ) Espaço religioso: Especificar:_____________________________________________________________ 

(        ) Outro: Especificar: ___________________________________________________________ 

Endereço:   Rua Manoel Alves Deus Daras 

Complemento:  Engenho do Meio 

Município/UF:   Recife/PE CEP: 50710-230 

16.4. Nome do Núcleo: Academia Recife Unidade Jaqueira Número de inscritos: 600 

Espaço que será utilizado: 

(    x   ) Praça pública 

(         ) Quadra ou ginásios esportivos 



(         ) Campo de futebol 

(         ) Centro comunitário 

(         ) Clubes sociais 

(         ) Espaço religioso: Especificar:_____________________________________________________________ 

(       ) Outro: Especificar: ___________________________________________________________ 

Endereço:  Praça da Jaqueira, Avenida Rui Barbosa  

Complemento:  Jaqueira 

Município/UF:   Recife/PE CEP: 52050-000 

16.5. Nome do Núcleo: Academia Recife Unidade Jardim São Paulo Número de inscritos: 600 

Espaço que será utilizado: 

(    x   ) Praça pública 

(         ) Quadra ou ginásios esportivos 

(         ) Campo de futebol 

(         ) Centro comunitário 

(         ) Clubes sociais 

(         ) Espaço religioso: Especificar:_____________________________________________________________ 

(         ) Outro: Especificar: ___________________________________________________________ 

Endereço:  Praça do Jardim São Paulo 

Complemento:  Jardim São Paulo 

Município/UF:   Recife/PE CEP: 50781-760 

16.6. Nome do Núcleo: Academia Recife Unidade Ipsep Número de inscritos: 600 

Espaço que será utilizado: 

(    x   ) Praça pública 

(         ) Quadra ou ginásios esportivos 

(         ) Campo de futebol 

(         ) Centro comunitário 

(         ) Clubes sociais 

(         ) Espaço religioso: Especificar:_____________________________________________________________ 

(        ) Outro: Especificar: ___________________________________________________________ 

Endereço:  Av. Sen Robert Kennedy – Ipsep 

Complemento:  Praça Robert Kennedy 

Município/UF:   Recife/PE CEP: 51190-57 

16.7. Nome do Núcleo: Academia Recife Unidade Santo Amaro Número de inscritos: 600 

Espaço que será utilizado: 

(     X  ) Praça pública 

(         ) Quadra ou ginásios esportivos 

(         ) Campo de futebol 

(         ) Centro comunitário 

(         ) Clubes sociais 

(         ) Espaço religioso: Especificar:_____________________________________________________________ 

(         ) Outro: Especificar:___________________________________________________________ 

Endereço:  Avenida Governador Agamenon Magalhães, 57  



Complemento:  Santo Amaro 

Município/UF:   Recife/PE CEP: 50110-900 

16.8. Nome do Núcleo: Academia Recife Unidade Várzea Número de inscritos: 600 

Espaço que será utilizado: 

(   x    ) Praça pública 

(         ) Quadra ou ginásios esportivos 

(         ) Campo de futebol 

(         ) Centro comunitário 

(         ) Clubes sociais 

(         ) Espaço religioso: Especificar:_____________________________________________________________ 

(       ) Outro: Especificar: ___________________________________________________________ 

Endereço:  Av. Afonso Olindense 

Complemento:  Várzea 

Município/UF:   Recife/PE CEP: 50810-000 

16.9. Nome do Núcleo: Academia Recife Unidade Hipódromo Número de inscritos: 600 

Espaço que será utilizado: 

(     x  ) Praça pública 

(         ) Quadra ou ginásios esportivos 

(         ) Campo de futebol 

(         ) Centro comunitário 

(         ) Clubes sociais 

(         ) Espaço religioso: Especificar:_____________________________________________________________ 

(         ) Outro: Especificar: ___________________________________________________________ 

Endereço:  Rua Fonseca Oliveira 

Complemento:  Hipódromo 

Município/UF:   Recife/PE CEP: 52041-690 

16.10. Nome do Núcleo: Academia Recife Unidade Lagoa do Araçá Número de inscritos: 600 

Espaço que será utilizado: 

(    x   ) Praça pública 

(         ) Quadra ou ginásios esportivos 

(         ) Campo de futebol 

(         ) Centro comunitário 

(         ) Clubes sociais 

(         ) Espaço religioso: Especificar:_____________________________________________________________ 

(        ) Outro: Especificar: ___________________________________________________________ 

Endereço:  Rua Nova Verona – Lagoa do Araçá 

Complemento:  Imbiribeira 

Município/UF:   Recife/PE CEP: 51170-310 
 

16.11. Nome do Núcleo: Academia Recife Unidade Macaxeira Número de inscritos: 600 

Espaço que será utilizado: 

(    x   ) Praça pública 

(         ) Quadra ou ginásios esportivos 



(         ) Campo de futebol 

(         ) Centro comunitário 

(         ) Clubes sociais 

(         ) Espaço religioso: Especificar:_____________________________________________________________ 

(        ) Outro: Especificar: ___________________________________________________________ 

Endereço:  Av. Norte Miguel Arraes de Alencar 

Complemento:  Macaxeira 

Município/UF:   Recife/PE CEP: 52090-260 
 

16.12. Nome do Núcleo: Academia Recife Unidade Santana Número de inscritos: 600 

Espaço que será utilizado: 

(    x   ) Praça pública 

(         ) Quadra ou ginásios esportivos 

(         ) Campo de futebol 

(         ) Centro comunitário 

(         ) Clubes sociais 

(         ) Espaço religioso: Especificar:_____________________________________________________________ 

(       ) Outro: Especificar:____Academia___________________________________________________________ 

Endereço:  Rua Astério Rufino Alves, Parque Santana 

Complemento:  S/N 

Município/UF:   Recife/PE CEP: 52060-510 
 

17. Ações de Funcionamento dos Núcleos (Atividades Sistemáticas) 

Distribua nos quadros abaixo as ações de lazer e esporte recreativo a serem ofertadas, diversificando as 

atividades ao longo da semana e considerando a carga-horária de trabalho dos agentes sociais. Vide as 

diretrizes para o preenchimento correto. 

Núcleo 1:  Todos os núcleos terão os mesmos horários de funcionamento. 

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Matutino 
5h30 às 

9h30 

5h30 às 

9h30 

5h30 às 

9h30 

5h30às 

9h30 

5h30 às 

9h30 
6h às 10h  - 

Vespertino/ 

Noturno 
17h às 21h 

17h às 

21h 

17h às 

21h 

17h às 

21h 

17h às 

21h 
- - 

Formação 

em Serviço 
  

10hs às 

12hs 
    

 

 

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Musculação, 

Alongamento e 

Ginástica 

Localizada 

5h30 às 

9h30 

5h30 às 

9h30 

5h30 às 

9h30 

5h30às 

9h30 

5h30 às 

9h30 

6h às 

10h  
- 

Musculação, 

Alongamento e 

Ginástica 

Localizada 

17h às 21h 
17h às 

21h 

17h às 

21h 

17h às 

21h 

17h às 

21h 
- - 



Atividades 

complementares 

(tai-chi-chuan, 

capoeira, yoga 

ou afins) 

5h30 às 

9h30 

5h30 às 

9h30 

5h30 às 

9h30 

5h30às 

9h30 

5h30 às 

9h30 
- - 

 

18 – Sistema de Formação em Serviço: 

Detalhe abaixo como a entidade irá desenvolver a formação em serviço. Vide as Diretrizes. 

(    x   ) Reuniões pedagógicas da equipe de trabalho. 

Periodicidades das reuniões: ______________________________________________________________ 

(    x   ) Grupo de estudo para leitura e discussão dos textos. 

Periodicidade dos encontros do grupo: __________________________________________________________ 

(    x   ) Cursos, oficinas, palestras. 

(    x   ) Participação em eventos. 

(    x    ) Atividades de campo. 

( X ) Outras opções. Especificar: O programa de formação e treinamento dos profissionais de cada 

unidade tem duração de um dia. A programação é divida em dois blocos, uma parte teórica e uma parte 

prática realizada nas próprias unidades onde os profissionais vão atuar.  

 

Apresentação Teórica (4 horas de duração) 

- Histórico das academias ao ar livre 

- Conceito de trabalho em academias populares 

- Metodologia de trabalho nas academias ao ar livre 

- Apresentação teórica dos equipamentos 

- Definição da nomenclatura dos exercícios 

- Discussão sobre os programas de exercícios 

- Estratégias de atendimento e orientação técnica aos frequentadores 

- Aulas Especiais 

- Modelo de administração do projeto (coordenadores) 

- Atendimento ao público na recepção (recepcionistas) 

- Apresentação dos instrumentos de cadastro e controle dos frequentadores (técnicos administrativos) 

- Perguntas e debate com toda a equipe  

 

Treinamento prático na academia (4 horas de duração) 

- Estratégias de atendimento aos frequentadores 

- Distribuição dos funcionários pela área da academia 

- Apresentação prática de todos os equipamentos e acessórios disponíveis no projeto. 

 
 

 

19. Acompanhamento do Programa: 

Descreva como a entidade acompanhará a execução do programa junto a equipe contratada e aos 

participantes. 

(    x    ) Constituição do Conselho Gestor do Programa no primeiro semestre. 

(    x    ) Consultas aos beneficiários do Programa. 



Periodicidades das consultas (semanal, quinzenal, mensal, bimestral e trimetral): trimestral 

(        ) Participação dos responsáveis ou beneficiários em reuniões da Entidade Proponente. 

Periodicidades da participação (semanal, quinzenal, mensal, bimestral e trimetral): ___________________________ 

(     x   ) Participação dos responsáveis ou beneficiários em reuniões da Entidade de Controle Social. 

Periodicidades da participação (semanal, quinzenal, mensal, bimestral e trimetral): Trimestral 

(        ) Participação nos módulos de formação. 

(    x    ) Reuniões com os responsáveis pelo Programa. 

Periodicidades das reuniões (semanal, quinzenal, mensal, bimestral e trimetral): trimestral 

(    x    ) Visita aos Núcleos e Subnúcleos 

Periodicidades das visitas (semanal, quinzenal, mensal, bimestral e trimetral): mensal 

 (   x   ) Outras opções. Especificar: Serão observados os número de alunos cadastrados, média de alunos 

por unidade por dia, número de dias em funcionamento, média da frequência mensal por aluno, número de 

inscritos por mês, além de pesquisas qualitativas relacionadas ao atendimento dado pelos professores, 

qualidade e condições de equipamentos e infraestrutura, qualidade da equipe de apoio e nível de 

satisfação com o projeto. Esses dados serão inseridos num sistema de banco de dados com possibilidade 

de geração dos relatórios iniciais com os perfis dos usuários por unidade. 
 

 

 

20 – Continuidade do Programa no Município (após o final da vigência do convênio): 

21.1. O Programa continuará vigente no município após a finalização do convênio? 

(X) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não sabe 

21.2. Quais iniciativas a entidade proponente pretende adotar para continuar com o Programa (podem ser 

assinalas mais de uma alternativa): 

(X) Aumentar o aporte de recursos financeiros próprios no Programa. 

(X) Buscar novas fontes de recursos para o Programa. Especificar: Parceria com a Iniciativa Privada 

_______________________________________________________________________________________________ 

(X) Realizar novo convênio com o Ministério do Esporte 

(         ) Outros. Especificar: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

21.3. No caso de continuidade, a perspectiva é que o Programa: 

(X) Aumente, atendendo mais cidadãos 

(          ) Continue do mesmo porte 

(         ) Diminua 

(         ) Não sabe 

 

 

22. Tabela Econômico Financeira – Demais ações 

Segue, em anexo, proposta de cargos e salários.  

 


