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ANExo Iv

PLANO DE TRABALHO Juno — JOVEM CIDADAO

1. INDENTIFICAv Do PROPONENTE

Nome da Initituioéo: .
ASSOCIAGAO DE Juno DE MAUA

CNPJ: 50.133.22210001-50 Endereqo: Rua Santa Barbara do Oeste

N“: 43 Bairro: Jardim Haydée

Municipio: CEP:
Maua 09370-450
DDD: Telefone Fixo:
(011) 4513—1667 3

4515—3362
Nome do Dirigente responsavel pelo RG do Dirigente: CPF:
Plano de Trabalho: 3.704.014 — SSP/SP 230.631 .908-10
Gerardo Siciliano
E-mail: Site:
gerardosiciliano@terra.com.br wwwassociacaoiudomaflpm

2. Descnlofio Do PROJETO

Titulo do projeto: PROJETO JUDé MAUA — JOVEM CIDADAO
Local para a realizagao: Jardim Haydée e 850 Joao
Data para realizagéo:
Responsavel Técnico: Walter Teixeira Junior N° registro profissional: 013290-PISP
Horario para a realizagao:
Valor Total do Projeto: R$ 105.000.00 ( Cento e cinco mil reais )
Area em que o projeto se enquadra prioritariamente:
( x ) Esporte ( x) Inioiagao ( x ) Competioéo Modalidade: JUDO



ASSOCIACKO DE JUDO DE MAUA
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3. HISTORICO oo PROPONENTE

A ASSOCIAOKO DE JUDO DE MAUA' foi fundada em 1982 o vom roalizando, anualmonto. divorsos
tornoios municipais, ondo promovo a INICIACKO E COMPETIGKO da modalidado. om conjunto com um
trabalho do garimpagom om todo o municipio, quo ao longo do tempo Iovou aos bons rosultados do judo
om Maua. ospocialmonto. nas categorias do base, muito disso tove origom na dodicaoao. no omponho o
ao oxoolonto trabalho tocnico dos professors-s dosta entidade esportlva.
Aposar da grandoza do Esporto no Estado do 350 Paulo. o papol das associaofios é 0 do procurar
oforooor a mosma oportunidade a todos. A ontidado proocupa-so, ainda. com a upaoitagao o
qualificaoao do sous profissionais o roaliza froquontornonto amistosos com oportunidado do inoontivar a
fon'naoao dos judooas o intorcambios, como forma do trocar do oxporiénoias. s so mosmo tempo lovar
muitos garotos dos comunidados para troinamontos conjuntos.

DOCUMENTOS OFICIAIS CONSIDERAM A PRATICA ESPORTIVA DO JUDO COMO O MELHOR
ESPORTE SOCIAL (UNESCO) oomo sondo ossonoial para uma aoao organizada, nao somonto para a
roalizaoao das possoas, como também para a aproximagao das possoas o das oulturas".

4. IDENTIFICAofio no OBJETO A son EXECUTADO:

A MODALIDADE Juno

A modalidado judo é ollmpioa o 30 longo do sua historia, foi acoita nos Jogos Ollmpioos do Toquio
somonto om 1964 o, om aponas orn tros oatogorias o, ontao a partir do 1972 passou a sor dofinitivamonto
osporto olimpioo.
0 judo brasiloiro vom om oonstanto evoluoao domonstrada na oonquista do rosultados oada voz molhoros
o, oonsoquontomonto, com maior oxposioao na mldia e intorosso do publico. Atualmonto. o judo é uma
das modalidados quo gora maior oxpeotativa do modalhas nos campoonatos intornaoionais.
Judocas importantos quo ja roprosontaram o Brasil tais oomo: Chiaki lshii, Walter Carmona. Aurélio
Miguel, Rogério Sampaio, Honriquo Guimaréos, Tiago Camilo. Carlos Honorato, Loandro Guilhoiro. o
tantos outros, sao a constataoao do quo o trabalho do judo ja rovolou inflrnoros atlotas o codou varios
dolos para as Solegoos Brasiloiras do todas as categorias. Prova disso foi a participaa Paulista no
Campoonato Pan Amoricano Juvenil o Junior do 2017 onde dos 32 atlotas brasiloiros quo oonquistaram
modalhas 16 portonciam a Sao Paulo.
Alérn dos ovontos, tivomos aprovado o PROJETO JUDO MAUA, aprovados na Loi Paulista do Incontivo
ao Esporto. da Socrotaria do Esporto. Lazer o Juvontudo do Governo do Estado do 350 Paulo, para
nosto anos consoguir aporto da iniciativa privada.
Nesta oportunidado, vimos polo prosonto propor o PROJETO JUDO MAUA - JOVEM CIDADEO, para
dar roalizar a osto projoto do incluséo social propondo boneficiar 100 JOVENS ENTRE 05 A 12 ANOS, E
SER REALIZADO EN! 02 NUCLEOS, NA CIDADE DE MAUA, DA REGIKO METROPOLITANA DA
GRANDE SAD PAULO.
Os nfloloos osta Iooalizado nos bairros.; “JD HAYDEE E silo Jofio".



Assocmofio DE Juno DE MAuA
FILIADA A FEDERAQAO PAULISTA DE Juoo

CNPJ 50.133.222/0001-50
Rua Santa Barbara do Oeste, n° 48 — Jardim Haydéa - CEP 09370-450 - Mada

5. PUBLICO ALVO:
Pravisao da atandimanto a todo pflblico a partir de 5 anos da idade e inclusive atandimanto especial
am urn dos nflcleos.
(x ) Crianoas
(x) Dafioiante Fisioo

a. oescnlcfio DO PROJETO:
Atandar crianoas. da 05 a 12 anos idade ascolar, ofarecendo iniciagao a pratioa na modalidada da
Judo e possibilitar a deaoobarta a o encaminhamanto do jovans talentos asportivos para participaoao
am avantos nas catagoriaa menores a estudantis da ambito regional a astadual;
Ofaraoar oportunidada para esta publico alvo participar am competioao da modalidada. tais como:
Afaatar oa jovans dos vioios sociais a qua astao expostas essa faixa etaria a oomo banafioio para aa
tornararn oidadaos qua trarao dasanvolvimanto para auaa comunidadas.
Fomantar a base da modalidada a ofaraoar a inioiaoao a pratioa da modalidada a corn possibilidada
do aqualaa jovana qua viararn a so dastaoar participar am competigoas das oatagoriaa astudantia.
MELHORA'R A RELAGAO ENTRE ALUNO E EDUCADOR. AUMENTAR A AUTO ESTIMA DO
BENEFICIARIO SDBRE O VALOR QUE ELE TEM DENTRO DA ESCOLA, FAMILIA E ATUAQKO
INDIVIDUAL E EM EQUIPE.
- Faativaia intar nflolaoa;
O projato aa propfia a ofaraoar atividadoa aaportivaa oriantadaa na modalidada judo, oorn fooo na
inclusao social, am ambianta aaportivo adaquado, com matariaia asportivoa da modalidada. corn
participaoao arn fastivais da mudanoa da faixaa, a palo monoa O3 avantoa da modalidada. no
munioipio da Maua contidos no oalandério da avantos oficiais.
0 Judo é um aSporta olimpioo qua trabalha da forma dinamioa oa divarsoa grupoa muscularaa a sous
golpaa, astimulam prioritariamanta os mambros inferioras favoraoando o dasanvolvimanto motor,
aquilibrio. fiaxibitidada, lataralidada. versatilidada a a agilidada.
Por sar uma arta marcial. praza o dasanvolvimento fisico a mental. através do téonioas da
autooontrola, concantraoao, raspiraoao a disciplina.
Fundamentada arn principios: oortasia, intagridada, perseverance, autocontrole a aspirito indomaval,
contribuindo para a formaga'o aduoacional do sar humano. formando cidadéos raspaitosos, intagros,
oonsciantas de aaus davaras para com sua familia a sociedade.
7. METODOLOGIA

0 Trabalho inioiara com dasooberta das habilidades individuais a posterior aplicaoao do atividados do
dominio motor, cognitivo e afativo-sooial lavando astas crianqas a adolescentes a participaram da
atividadas da dasanvolvimanto geral prazarosas.
As aulas ooorrarao 02 x por samana. com duraoao do 2:00 hs cada, sampra no contra turno ascolar,
divididos naa saguintas faixas atarias:
GRUPO I ( DE 05 A 12 ANOS ): periodo da aquisigao das habilidadas fundamentais:
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ATWIDADES:

Ufa-racer atividades nas modalidades do judo. a partir de 5 anos do idade. oomo fonna do defesa
pessoal a asporte. juntamente corn sua filosofia oriental do disciplina, trabalho arduo e dedioaoao:
Dose-mower o espirito do equipe e oonsciéncia corporal. interatividade social, convivéncia em grupo,
com possibilidade de participaoéo nas competiooos municipais, da Associaoao de Judo de Maua.
lncentivar o born desempenho escolar das criangas e adolescentes.

FASES I E II: 1‘ PARTE DO PROJETO

1’a Etapa da aprendizagern:
- A historia e a filosofia do Judo:
- Objetivo do Judo:
- D oonheoimento dos equipamentos para a pratica do Judo:
- A pratioa dos movirnentos basicos fundamentais e técnicas iniciais:
- Aspeotos globais e capacidades fisicas envolvidas na pratioa do Judo:

2a Etapa da aprendizagem:
- Melhoria da capacidade mflsculo esquelética e flexibilidade:
— Movimentos especifioos de cada nivel:
- Sequéncias do golpes com pés ( Ashi Waza ) e as méos (Te Waza );
- Conheoimento das regras do esporte para oompetioao;

FASES Ill: 2' PARTE DO PROJETO

3" Etapa da aprendizagern:
- Inioiaoao do aluno no conhecimento das téonicas de oompetioéo;
- Utilizagéo do equipamento de competioao;
- Inioiaoao a competioao;
- Capacitaoéo e formaoao do aluno, através do cursos, palastras e oficinas.

a. PREVIsAo DE ATENDIMENTO PUBLIco:

Sarao neoassérios os seguintos PBOFISSIONAIS para o desanvolvimanto do Projeto:
D3 PROFISSIONAIS SENDO 02 TECNICOS EM JUDO E 01 COODENADOR : Responsaveis pelo
planajamento a exacuoao das aulas, bem como pelo aoompanhamento a avaliaoéo do
desenvolvimento do alunos bonefioiérios do pILojeto.
O PROJETO JUDé MAUA - JOVEM CIDADAO, sendo um programa organizado a realizado peia
Associaofio do Judd do Maua, oontratara os profissionaia envolvidos apos analise da experiénoia a

{1‘3
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reputagéo. alérn de reapeitar os principios da isonomia, equidade. publicidade e eficacia.
Propostas pedagogioas esportivas serao planejadas e voltadas para as técnicas do Judo,
promovendo aspectos incentivadores da evoluoao
tecnica e tatioa da modalidade, e assim atingindo as metas e as resultados mais favoraveis da
formaoao desportiva dos beneficiarios deste projeto.

A EXECUGEO DE FESTIVAIS INTEGRADO OS PARTICIPANTES DOS NUCLEOS;
0 Festival val premier todos os participantes, independents da classificaoao e havera também
premiagao por classificaa de desempenho.
O objetivo do Judo nao é unicamente former um atleta vitorioso em competigoes de luta, mais sim urn
cidadao holistioo e vitorioso na sua vida cotidiana, tornando-o capaz de enfrentar problemas sociais
seja superando-os, minimizando-os ou evitando—os; garantindo assim uma qualidade de Vida de
fonna digna.
A promoqao de faixa vai fazer parte do Festival; é uma forma de programar uma maior motivaeao
sobre o processo de desenvolvimento da formagéo desportiva. A cada etapa da graduaoao, pelo qual
o aluno passa no Judo. havera tecnicas cada vez mais aprofundadas.
No festival, elem da apresentaefio e promogao de faixa corn premiagfies individuals a todos os
alunos. independentemente do resultado. haveré a premiagéo por meio de troféus a todos os nllicleos
participantes. alérn da entrega de placas de homenagem aos pais e professores motivadores.

MONITORAMENTO
A Associagao de Judo de Maua vai disponibilizar RELATORIOS MENSAIS e ao término do trabalho
apresentaré um RELATORIO FINAL DO TRABALHO desenvolvido.

09. Cronograma do execugao do Projeto -Espeoifioar mes a mes, quais agfieslatividades serfio
desenvolvidas.

Plano de Trabalho Anual
AtividadeslMés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O 1 1 1 2
lnsorigao dos alunos, formaeao das turmas x x x
Ministrar aulas e treinos 2X semana x x x x x x x x x x

x x
Festival mudanga de faixa x x
Panicipaqéo em eventos da temporada da x x x x x x
modalidade x x

1..
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10. PLANO DE DIVULGAQKO:

DIVULGAGEO DOS BENEFICIARIOS

Apés divulgaoao do projeto, selecionar as criangas, que deveré ser feita na Prefeitura, no setor do
esportes e enoaminhar aos locals mais proximos dos municipes beneficiados a carteirinha da Prefeitura.
Para montagem das turmas. para que seja organizado o planejamento do trabalho a ser executado em
todos os nflcleos. com a lista de chamada de todos os participants-5.

CRITERIO DE INSCRIGAO

As insoriofies deverao ser feitas na Prefeitura no setor de Esporte obedecendo Iimite de 100 vaga.
Seguinte Critérios;

- Perlodo Diurno INICIANTES nascidos em 2014 (5 anos) até 2007 (12 anos).

11. CONTRAPARTIDA

Divulgagfio dos Nfloleos — corn Banner. Jornal e Manutenoao do Site

Sendo R$ 350,00 por més x 12 = totalizando o valor do R$ 4.200.00

12. PATRociNIo

LEI PAULISTA DE INCENTIVO A0 ESPORTE 201812019

PROJETO JUDO MAUA — Aorovado 2018/2019 no valor de R$ 515097.84
PROJETO JUDO MAUA — NUCLEO SAC) JOAO - Aprovado 2018/2019 no valor do
R$ 227.91U,43
PROJETO JUDO MAUA — NUCLEO 8A0 ZAIRA - Aprovado 201812019 no valor do
R$ 147,032,96



13. RECURSOS HUMANO:

ASSOCIAGAO DE JUDG DE MAUA
FILIADA A FEDERAQfiO PAULISTA DE JUDO

CNPJ 50.133.22210001-50
Rua Santa Barbara do Costa. 0“ 4B — Jardim Haydée — CEP 09370-450 — Maué

QUANTIDADE CARGO CARGA A _ B C
HORARIA RENUMERAQAO INSS BRUTO

PATRDNAL TOTAL

02 Téonioos 20 hrs semanais Rs 1.762.50 MEI R$ 42.300.00
01 Coordenador 30 hrs semanais R$ 2,600.00 MEI RS 31.200.00

Sub Total RS 11500.00

14 . MATERIAL DE SERVIGOS

Espeoifioagéo Descrigéo detalhada de cada item Unidade Quantidade Valor Unitario Valor Total

SERVIQOS RH — Reorutarnento e Selegao de Contrato Més Més
RH profissionais. oontrataoao do téonioos prastaoao 12 RS 6.125.00 R$ 73500.00

ern Judo para o projato. incluso de services
impostos. _ __

Subtotalda RH R$ ?3.500,00
MATERIAL Kimonos simples — Branoo Peoas 60 R$ 110.00 RS 6.600.00

Faixas coloridas para os atletas Papas 100 RS 15.00 R$ 1.500.00
Medalhas para Festival Papas 75 R$ 6.00 R3 450.00

300100000 Materials Rs 3,550.00
TRANSPORTE Vans para transportar atletas em jogos Unidades 5 R5 600.00 R$ 3000.00

ou compatioao

Subtotal de Trahporla Rs 3.000.00
Taxas F.PJudo — Arbitragem e Més Més

TAXAS participagéo 1 Fl$ 19.950.00 RS 19.950.00
FEDERATIVAS

E
ARBITRAGEM

Subtotal d‘ar Ems; R5 19.950,00
Total Geral R$ 105,000.00
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15. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: SERA TRIMESTRAL

1" Pamela 2' Pamela

(Agestofietembro. Outubrol2020) (novembro. dezembm e JaneireI2021)

RS 38.325.00 R5 23.850,00

3' Pamela 4' Pamela

(Fevereiro, Mango a AbrllJ2021) (Maia, Junhn, JulhoI2021)

R$ 24.450.00 R5 18.375.00

1 6.08.2020

15.1 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: DA CONTRAPARTIDA

1' Pamela 2' Pamela

(Agestofietembre. Outubr012020 (nevembro. dezembre e Janeim12021)

R$ 1.050.00 R$ 1.050.00

3' Pamela 4' Pamela

(Feverelre, Marge e Abriu2021) (Mala, Junhe, Julhol2021)

as 1.050.00 R$ 1.050.00

Nome do Presidente: Gerardo Siciliano
RG: 3.704.01ISSP/SP - CPF: 230.631 .908—10
Data: 02 Outubro de 2020.


