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NOME DO PROJETO: 

ESCOLINHA DE ESPORTES DA 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA COLORADO 

Instituição proponente: 
Associação Desportiva Colorado 

CNPJ – 11.673.270/0001-80 

Endereço:  Rua / Av.  

Tel: 38 3741-3541 – 92128822 e-mail: colorado@coloradoadc.com.br 

Unidade responsável  

Endereço: Av. Newton José Lopes, 270 – Nova Pirapora 

Tel. e-mail: colorado@coloradoadc.com.br 

Responsável técnico:  

Antonio Dias Cardoso 

Formação: 

 Militar – Marinha do Brasil 

Tel. 38 3741-3541 - 92128822 e-mail: dias@coloradoadc.com.br 

Localização: 

Pirapora – Minas Gerais 
Município de Pirapora e região 

Duração: 12 meses Valor total do projeto em (R$): 311.641,26 

 

OBJETIVO. 

O PROJETO ESCOLINHA DE ESPORTES da Associação Desportiva Colorado - (ADC), 

tem como objetivo principal integrar a criança e o adolescente no contexto de uma 

sociedade plena e constituída afastando-os o máximo do tempo ocioso das influências 

negativas da realidade em que vivem, substituindo estes momentos de degradação por 

momentos de crescimento e desenvolvimento adequando a atividade física, preocupando 
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com a coordenação motora, flexibilidade, agilidade, lateralidade e habilidade à educação 

doméstica, escolar e total interação familiar para atingir com êxito os anseios da sociedade.  

Dentro deste conceito pretendemos forjar cidadãos conhecedores de direitos, deveres e suas 

limitações para com a comunidade em que vivem, uma vez que sua formação na Escolinha 

de Esporte será coordenada e dirigida por profissionais e técnicos de educação física, 

transmitindo sempre conhecimentos básicos e responsabilidade individual para o 

desenvolvimento pessoal, tanto na escolinha de Esporte, na escola educacional e no âmbito 

familiar. 

 

VALORES PRETENDIDOS. 

 Respeito ao próximo; 

 Crescimento social; 

 Responsabilidade e compromisso; 

 Conceito em larga escala de valorização do ser humano; 

 Desenvolver o conceito de união e espírito de equipe; e 

 Solidariedade e companheirismo. 

 

JUSTIFICATIVA. 

Hoje não precisa de grandes pesquisas ou estatística complicada, basta abrir os jornais ou 

assistir qualquer programa na televisão que logo veremos reportagens e índices sobre o 

crescimento da criminalidade e tráfico de drogas, não digo no país, mais em nossa 

comunidade e às vezes até mesmo em nossa casa. 

Por outro lado, assistimos também na televisão e lemos nos jornais que com 

comprometimento e persistência utilizando o mecanismo com vasta aceitação e muito 
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popular em nosso dia-a-dia que é o esporte, pode-se mudar muitos conceitos os quais estão 

à margem da sociedade. 

Portanto, o Projeto da Escolinha de Esporte da Associação Desportiva Colorado, vislumbra 

a reintegração total dos jovens “desgarrados” do meio social e encaminhar outros 

adolescentes evitando que os mesmos se desvirtuam para o caminho sem volta, “às drogas”. 

 

OBJETIVO COM PARCERIA. 

A busca de parceiros será investida em todos os seguimentos da sociedade, escolas, 

comerciantes, iniciativas privadas, que possam nos ajudar a dar condições de poder realizar 

esse projeto com afinco para garantir o ensinamento desses alunos que no futuro serão um 

excelente profissional não só do esporte mais um cidadão integrado no contesto da 

sociedade. 

Nesse início iremos convidar em forma de parceria os seguintes: 

- Escolas Municipais e Estaduais da comunidade; 

- Empresas privadas e públicas; e 

- Profissionais autônomos e voluntários. 

Em um segundo momento juntamente com as parcerias formadas, podemos construir local 

adequado (ginásio poliesportivo, campo para os treinamento e jogos), dando assim melhor 

conforto, segurança, comodidade e prazer para os alunos inscritos no projeto. 

 

PÚBLICO ALVO. 

A Escolinha de Esportes da Associação Desportiva Colorado visa a crianças e adolescentes 

em princípio dos bairros da cidade de Pirapora-MG, que nesse momento encontra-se com 

baixo rendimento escolar, com dificuldade da convivência em grupo, equipe e/ou até 

mesmo na comunidade os quais se encontra a margem da sociedade. 
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OBJETIVO SOCIAL. 

Através das atividades esportivas e acompanhamento, educacional, social e familiar; 

reverter o quadro hoje existente na comunidade (abandono social, recrutamento para os 

traficantes de drogas, usuário de drogas e futuro traficante), com várias crianças, 

adolescentes e jovens dos bairros e adjacências. 

O projeto visa ainda, despertar no jovem o espírito esportivo associado à vida familiar e 

comunitária, tornando-os agentes conscientes à responsabilidade social, educacional 

ambiental e familiar. 

ATIVIDADE CURRICULAR. 

As atividades já estão sendo ministradas obedecendo a cronograma específico, tabela e 

planilhas de monitoramento conformes: (anexos “A, B, C, D e E”): 

- Anexo “A” apresenta o Cronograma das Atividades Anual, Mensal e Semanal; 

- Anexo “B” apresenta planilha com Quadro Gráfico da evolução do aprendizado dos 

alunos em conjunto com o desenvolvimento escolar e social na comunidade. 

- Anexo “C” apresenta uma Apostila com Regras Básicas para o aprendiz de Futebol, como 

também, dimensionamento da quadra, esquema e tática de jogo. 

- Anexo “D” apresenta questionário de Estudo Sócio Econômico, que será utilizada por 

ocasião da matricula do aluno no projeto. 

- Anexo “E” apresenta Ficha de Inscrição da criança no projeto. 

- Anexo “F” orçamento analítico – projeto do colorado 

 

O Cronograma das Atividades norteará ainda, o dia e horas das aulas teóricas e práticas, 

versando sobre conceitos básicos da convivência em grupo, equipe, companheirismo, 
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fundamento básico de Futebol, normas e regras para jogar e participar em torneios de 

Futebol. 

Em todos os seis primeiros meses de treinamento e com o percentual de 100% na 

aprendizagem, serão realizados torneios internos no intuito de verificar a assimilação das 

matérias ministradas aos alunos e no fim do ano será elaborado torneio interno (dentro da 

comunidade), para verificação do índice de aprendizagem das equipes. 

Hoje existem 150 crianças e adolescentes inscritos no projeto da Escolinha de Esportes da 

Associação Desportiva Colorado, essas atividades já se encontra desde o do dia 14 de maio 

de 2012, em sua sede provisória na Av. Newton José Lopes, 270 no bairro nova Pirapora na 

cidade de Pirapora Minas Gerias, e suas atividades desenvolvidas no campo da Guarda 

Municipal (campo do aeroporto) sem nenhuma infraestrutura (somente um campo sem 

grama), adequada para atender as três categorias (mirim, infanto juvenil e juvenil) que ora 

estamos trabalhando. 

Os profissionais que estão no projeto, médico, psicólogo e professor de educação física, que 

exercem o serviço voluntário para com a Associação Desportiva Colorado e os diretores da 

ADC. 

Com a formação de parceria com a Unimontes campus em Pirapora-MG, onde foi liberado 

um prédio em uma área de 8200m² com prédio e infraestrutura suficiente a abrigar como 

um todo o projeto em pauta, sabendo que há necessidade de reforma geral e a construção de 

no mínimo dois campos para futebol e uma quadra polivalente para a prática esportiva. 

O prédio será cedido na forma de parceria com prazo de no mínino de 20 anos sendo 

renovado automaticamente caso não haja nenhuma pedido de revisão no contrato de 

parceria. O referido prédio fica situado na Rua Francisco Martins nº 0 Mapa Cad. 10-0010, 

no bairro Industrial dentro do terreno da Unimontes. 

No anexo “Fa” - custeio da reforma geral e ampliação do prédio sede do Projeto da 

Escolinha de Esportes da Associação Desportiva Colorado, estão explicitados todo material 

mailto:colorado@coloradoadc.com.br
mailto:adcolorado@coloradoadc.com.br
ANEXO%20F%20CUSTEIO%20TEFORMA%20E%20AMPLIAÇAO.docx


ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA COLORADO 

FUNDAÇÃO: 30/01/2008 – CNPJ 11.673.270/0001-80 

SEDE: AV. NEWTON JOSÉ LOPES, 270 – NOVA PIRAPORA (provisória) 

TEL.: (38) 3741-3541  e-mail: colorado@coloradoadc.com.br 

 

 

 

®Projeto Escolinha de Esportes do Colorado 

Site: www.coloradoadc.com.br  e-mail:  colorado@coloradoadc.com.br ou Colorado.adc@gmail.com 

8-8 

de construção civil inclusive acabamento, elétrica, hidráulica, didático, material esportivo e 

recursos humano (profissionais, saúde, odontologia, pedagogia, e serviço de manutenção) a 

serem utilizados durante a atividade do projeto. Compõem ainda nesse anexo algumas fotos 

do prédio e seus arredores. 

 

MONITORAMENTO DO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO, EDUCACIONAL E 

FAMILIAR. 

Os índices de desenvolvimento, evolução esportivo, educacional e familiar, serão 

verificados por uma equipe constituída de profissionais membros da Associação Desportiva 

Colorado cita: Psicólogo, Pedagogo, Assistência Social, Professor de Educação Física e um 

Treinador Técnico de Futebol. 

Esses profissionais através de entrevista pessoal verificarão os boletins escolares e visitarão 

a casa do aluno e entrevistará seus pais, após essa verificação os dados captados serão 

migrados para uma planilha individual a qual finalizará na planilha de monitoramento e 

desenvolvimento do aluno e de toda equipe.  

As planilhas supramencionadas estão especificadas nos anexos “A, B, C, D e E” do Projeto 

da Escolinha de Esportes da ADC do Evento: 06-a do Projeto de Fundação da Associação 

Desportiva Colorado. 

RECURSOS FINANCEIROS 

Necessidade de profissionais, materiais e material didático com regras para jogar Futebol 

(conforme anexo F), que serão utilizados para o desenvolvimento do Projeto Escolinha de 

Esportes da Associação Desportiva Colorado. 
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