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Fundação Municipal de Esportes de Timbó – 2017
Plano de Trabalho

Movidos pela disposição em fazer melhor e regidos por valores como a
transparência e a ética apresentamos a comunidade de Timbó, o plano de
trabalho na área de esporte e lazer para o ano de 2017 da FME Timbó.
Trata-se de um detalhamento quantitativo e qualitativo das ações que
integram nossas atividades pontuais, através de eventos esportivos e também
nas atividades sistemáticas como escolinhas, projetos e treinamentos.
Visando nortear nosso trabalho e caracterizar cada atividade, dividimos
nossas ações em 3 eixos principais : Esporte Comunitário e Parcerias, Esporte
de Iniciação e Escolar e Esporte de Rendimento.
A importância do esporte é reconhecida universalmente e sua prática
raramente deixa de beneficiar o seu praticante – seja criança, jovem, adulto
ou idoso – com uma boa saúde física e mental.
Reforçamos nosso compromisso de utilização do esporte e do lazer
ativo como ferramenta para manutenção da saúde e principalmente para
inclusão social, sendo assim o Esporte Escolar, uma das nossas prioridades,
sem subjugar nenhuma outra área. Nosso intuito é fortalecer o esporte
praticado na escola, com incentivo aos Professores de Educação Física e oferta
variada de modalidades e vivências ás crianças.
Marcio Elisio – Cref 3464 G-SC
Diretor Presidente FME Timbó
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Esporte Comunitário e
Parcerias
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1. Esporte Comunitário e Parcerias:
Aqui estaremos relacionando e detalhando nosso rico e variado
calendário de eventos esportivos que acontecem nas instalações esportivas
do município, principalmente nos bairros.
São eventos que contemplam uma grande variedade de modalidades e
categorias, que movimentam as associações, estabelecimentos e as
comunidades.
Os Campeonatos Municipais são um patrimônio do município de Timbó,
que promovem a integração através do esporte, auxiliam no desenvolvimento
econômico das associações e clubes. São eventos promovidos em parcerias
com as mais diversas entidades institucionalizadas ou não, promovem o
protagonismo e o surgimento de novas lideranças.
Além disso, também estão descritas, as parcerias esportivas construídas
com clubes e associações do município, tratam-se de entidades que
representam o município em várias competições e atuam na cedência de seus
espaços para treinamentos, escolinhas e eventos esportivos.
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1.1

6º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE AREIA

Descrição: O Campeonato Municipal de Futebol de Areia chega a sua 6ª
edição, surgiu junto com o Parque Central, inaugura o calendário esportivo do
município e tem crescido a cada ano, levando grande público a prestigiar o
evento.
Data: Fevereiro a Março
Previsão de Equipes: 20 equipes
Público Atendido: Aproximadamente 500 pessoas
Data da 1ª Reunião: 26/01
Número De Jogos: 40 jogos
Categorias: Adulto e Veteranos
Naipe: Masculino
Investimento: R$ 8.500,00
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1.2 1º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEVÔLEI
Descrição: O Campeonato Municipal de Futevôlei surge da necessidade de
proporcionar uma competição sadia e de integração entre os participantes
dessa modalidade que tem grande número de adeptos no município.
Data: Março a Abril
Previsão de Equipes: 25 equipes
Público Atendido: Aproximadamente 500 pessoas
Data da 1ª Reunião: 16/03
Número De Jogos: 35 jogos
Categorias: Adulto
Naipe: Masculino
Investimento: R$ 3.500,00
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1.3 CAMPEONATO MUNICIPAL DE SINUCA BOLA 08
Descrição: O Campeonato Municipal de Sinuca Bola 08 surge em função do
grande número e da qualidade dos atletas dessa modalidade em Timbó.
Promove a integração dos participantes e o incentivo aos estabelecimentos
comerciais.
Data: Março a Julho
Previsão de Equipes: 12
Público Atendido: Aproximadamente 250 pessoas
Data da 1ª Reunião: 16/02
Número De Jogos: 70 jogos
Categorias: Adulto
Naipe: Masculino
Investimento: R$ 3.000,00
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1.4 28ª OLIMPÍADA ENTRE EMPRESAS DE TIMBÓ
Descrição: A Olimpíada entre Empresas é o maior evento esportivo do
município, oportuniza a participação nas mais diversas modalidades, promove
o bem estar e a integração entre os trabalhadores do município.
Data: Abril a Julho
Previsão de Empresas: 70 empresas
Público Atendido: Aproximadamente 3.500 pessoas
Data da 1ª Reunião: 23/02
Número de Jogos: Mais de 500 jogos
Categorias: Adulto e Veteranos.
Naipe: Masculino e Feminino
Investimento: R$ 85.000,00
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1.5 4ª TAÇA AABB DE FUTEBOL SUÍÇO MASTER
Descrição: O evento surgiu da necessidade de oferecer um evento aos
desportistas de futebol com idade acima de 40 anos em parceria com a
Associação Atlética Banco do Brasil.
Data: Abril a Maio
Previsão de Equipes: 8 equipes
Público Atendido: Aproximadamente 150 pessoas
Data da 1ª Reunião: 06/04
Número de Jogos: 20 jogos
Categorias: Veteranos
Naipe: Masculino
Investimento: R$ 4.000,00
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1.6 DIA DO DESAFIO
Descrição: O principal objetivo deste dia é motivar a população à prática de
atividades físicas, seja para melhorar a saúde física como também a mental.
Nesta data, as comunidades de diferentes cidades do Brasil e toda a América
Latina se reúnem para disputar, amistosamente, competições e desafios que
estimulam o corpo.
Data: 31/05
Público Atendido: Aproximadamente 17.000 pessoas
Naipe: Masculino e Feminino
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1.7 CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA LIVRE
Descrição: A Bocha é um dos esportes mais praticados pela comunidade,
fazendo parte dos momentos de lazer dos cidadãos. Sendo assim a FME
Timbó promove a tradicional competição para integração dos atletas, clubes
de bocha e estabelecimentos comerciais.
Data: Maio a Agosto
Previsão de Equipes: 12 equipes
Público Atendido: Aproximadamente 500 pessoas
Data da 1ª Reunião: 13/04
Número De Jogos: 60 jogos
Categorias: Adulto
Naipe: Masculino
Investimento: R$ 3.500,00
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1.8 CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOLÃO 23cm
Descrição: O Bolão 23cm é praticado nos clubes e associações do município
tendo grande identificação com a cultura de Timbó. A competição é realizada
buscando o crescimento da modalidade, a descoberta de potencias atletas e
integração entre as famílias bolonistas.
Data: Setembro a Outubro
Previsão De Equipes: 12 equipes
Público Atendido: Aproximadamente 500 pessoas
Data da 1ª Reunião: á definir
Número De Jogos: 60 jogos
Categorias: Adulto
Naipe: Masculino
Investimento: R$ 2.000,00
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1.9 17º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO
Descrição: Em 2016 20 equipes participaram do evento nas categorias livre e
veteranos, trata-se de uma competição muito popular entre os futebolistas
que leva lazer aos campos de futebol suíços dos bairros.
Data: Junho a Agosto
Previsão de Equipes: 20 equipes
Público Atendido: Aproximadamente 400 pessoas.
Data da 1ª Reunião: 04/05
Número De Jogos: 50 jogos
Categorias: Adulto e Veteranos
Naipe: Masculino
Investimento: R$ 7.500,00
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1.10 4º COPA TIMBÓ SINUCA EM DUPLAS
Descrição: Evento de sinuca realizado no 2º semestre, diferente do
Campeonato Municipal da modalidade, em que as partidas são individuais, na
Copa Timbó os confrontos se dão em duplas.
Data: Agosto a Novembro
Previsão de Equipes: 10 equipes
Público Atendido: Aproximadamente 150 pessoas
Data da 1ª Reunião: 06/07
Número de Jogos: 50 jogos
Categorias: Adulto
Naipe: Masculino
Investimento: R$ 3.000,00
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1.11 29º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO
Descrição: O futebol de campo de Timbó sempre teve tradição e revelou
vários atletas. Nesta competição, que envolve os clubes e as comunidades,
podemos observar grande presença do público e envolvimento de dirigentes e
torcedores na maior paixão nacional, o Futebol.
Data: Agosto a Novembro
Previsão de Equipes: 12 equipes
Público Atendido: Aproximadamente 800 pessoas
Data da 1ª Reunião: 20/07
Número de Jogos: 40 jogos
Categorias: Adulto
Naipe: Masculino
Investimento: R$ 25.000,00
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1.12 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL
Descrição: Um dos eventos mais aguardados do ano reúne em Timbó
jogadores da região com ótimo nível técnico, proporcionando noites
emocionantes de futsal nos ginásios da cidade.
Data: Outubro a Dezembro
Previsão de Equipes: 45 equipes
Público Atendido: Aproximadamente 1.500 pessoas
Data da 1ª Reunião: 21/09
Número de Jogos: 90 jogos
Categorias: Adulto e Veteranos
Naipe: Masculino e Feminino
Investimento: R$ 30.000,00
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1.13 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - MENORES
Descrição: Reunindo escolinhas e equipes de futsal de Timbó e convidadas da
região nas categorias Sub7, Sub9, Sub11, Sub13, Sub15 e Sub17 o evento
busca valorizar a iniciação esportiva com a participação da pais e professores
incentivando seus atletas.
Data: Outubro a Dezembro
Previsão de Equipes: 45 equipes
Público Atendido: Aproximadamente 800 pessoas
Data da 1ª Reunião: 21/09
Número de Jogos: 100 jogos
Categorias: Menores
Naipe: Masculino e Feminino
Investimento: R$ 8.000,00
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Parcerias:
1.14 ASSOCIAÇÃO TIMBOENSE DE TÊNIS DE MESA
Descrição: A Associação Timboense de Tênis de Mesa é uma instituição sem
fins lucrativos, suas atividades são desenvolvidas nos três períodos com
equipes masculinas e femininas, preparando os mesmos para participar de
competições a níveis municipais, estaduais e nacionais. A escolinha tem um
trabalho voltado ao desenvolvimento psicomotor fazendo com que os nossos
jovens tenham as habilidades necessárias para esses fins. O Auxilio financeiro
concedido à instituição é uma importante parceria para o esporte timboense.

1.15 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL
LIBERDADE DE TIMBÓ
Descrição: A Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Liberdade de Timbó
é uma instituição sem fins lucrativos e têm por finalidade manter vivas as
tradições esportivas, recreativas e culturais em sua comunidade, promover
festivais e diversões em sua sede social, incentivar a defesa da família, dos
valores morais e a garantia dos direitos humanos, estimular dentre os
associados o espírito para os ideais de servir, amar e unir os membros de sua
comunidade, desenvolver entre os associados em verdadeiro e justo
companheirismo, colaborar para o desenvolvimento social da comunidade. O
auxilio financeiro concedido à instituição é uma importante parceria para o
esporte timboense.
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1.16 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO DAS NAÇÕES
Descrição: A Associação de Moradores do Bairro das Nações tem por objetivo
cultivar a mais ampla e perfeita cordialidade entre os associados, promover
atividades sociais, culturais, e desportivas, zelar pelas melhorias das condições
de vida e do embelezamento do bairro, firmar convênios com associações
congêneres, autarquias, entidades religiosas, federais, estaduais, promoção e
assistências às pessoas carentes. Enfim, tudo o que for de interesse do Bairro
e que não contrarie as normas estabelecidas.

1.17 CLUBE GINÁSTICO GUAIRACÁS
Descrição: O Clube Ginástico Guairacás desenvolve neste período repasse
para as modalidades esportivas de Bolão 16 cm M/F e Vôlei de Areia M/F, e
parceria com as modalidades de Xadrez M/F, Desporto Escolar, Ginástica
Rítmica, Punhobol M/F, Vôlei de Areia, Futebol M/F, participando de
competições bem como no treinamento para futuros eventos. Nestas ações
estão envolvidas cerca de 300 crianças e adolescentes e aproximadamente
150 adultos.

1.18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA
MUNICIPAL ERWIN PRADE
Descrição: A Associação de Pais e Professores da Escola Municipal Erwin
Prade tem como objetivo a formação de atletas comprometidos com o
esporte, com o estudo e com a vida saudável faz dos alunos-atletas de
voleibol do Erwin Prade um exemplo estadual. O esporte como meio de
educar e formar cidadãos mais completos é um desafio para as instituições de
ensino. Este desafio já é enfrentado desde 2006 pela Escolinha de Voleibol
Erwin Prade, através da proposta de trabalho
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intitulada como Escolinha de Voleibol Erwin Prade – EVEP – que tem como
proposta educativa ajudar de forma sistemática e planejada a formação dos
alunos-atletas que participam dos treinamentos. Com o repasse financeiro
pretende-se ampliar o número de atendimentos nas escolinhas, bem como, os
horários e dias disponíveis para o treinamento, além a ampliação do
rendimento dos atletas que participam de competições, representando o
município de Timbó.

1.19 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA T-REX FUTEBOL AMERICANO
Descrição: A Associação Esportiva T-Rex Futebol Americano tem por
finalidade o desenvolvimento do Futebol Americano e afim, através de
treinos, reuniões, eventos, torneios ou outras atividades quem venham a
colaborar com os objetivos da entidade, dos quais a casual renda será
revertida para o desenvolvimento da equipe e para fins assistências que a
mesma se dispuser a realizar com o intuito de possibilitar o surgimento de
novos atletas e permitir a difusão do esporte em território nacional, bem
como fora dele.

1.20 CLUBE DE CAÇA E TIRO FREDERICO DONNER
Descrição: O Clube de Caça e Tiro Frederico Donner tem por finalidade
manter a cultura e as tradições dos imigrantes, promover atividades culturais,
promover e estimular a prática dos esportes tradicionais como Bolão, Bocha e
tiro ao Alvo, bem como de outros esportes de interesse de seus sócios,
adquirir, inclusive por importação, equipamentos e materiais esportivos para
uso próprio dos sócios ou para repasse aos mesmos, promover atividades
recreativas e sociais e fomentar o congraçamento e o companheirismo entre
os sócios e seus familiares. O Auxilio financeiro concedido à instituição é uma
importante parceria para o esporte timboense.
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Esporte Escolar e
Iniciação

2017

2. Esporte Escolar e Iniciação:
Partimos do principio que a criança e o adolescente devem ter na sua
formação esportiva um amplo repertório de movimentos e experiências,
dessa maneira o esporte do município de Timbó possui como característica a
variedade de modalidades oferecidas, principalmente no esporte de iniciação
e nas escolas.
Embora as alterações relacionadas ao desenvolvimento motor possam
ocorrer ao longo da vida do indivíduo, é na infância que ocorre a aquisição do
repertório motor que servirá de base para as outras fases. É neste período
que a criança adquire o domínio de seu corpo em diversas posturas, aprende
a se locomover pelo ambiente de diferentes formas e a manipular variados
tipos de objetos (SANTOS et al., 2004).
São atividades desenvolvidas por Profissionais de Educação Física,
priorizando o caráter lúdico das atividades, reforçando valores como respeito
ao próximo, ética e solidariedade.
O Esporte Escolar será uma de nossas maiores preocupações, pois
preconizamos o papel do esporte na formação de um cidadão mais ativo e
saudável e na construção de uma sociedade mais justa e fraterna.
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2.1 MOLEQUINHO BOM DE BOLA
Descrição: A competição abre o calendário escolar e é oferecida para os
estudantes das escolas do município, na modalidade de futebol suíço.
Data: Março
Previsão de Escolas: 10 escolas
Público Atendido: Aproximadamente 200 alunos
Número De Jogos: 20 jogos
Categorias: 10 a 12 anos
Naipe: Masculino e Feminino
Investimento: R$ 2.000,00
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2.2 MOLEQUE BOM DE BOLA
Descrição: A competição é oferecida para os estudantes das escolas do
município, na modalidade de futebol de campo. A escola melhor colocada na
competição representa o município nas fases microrregional, regional e
estadual do evento.
Data: Abril
Previsão de Escolas: 10 escolas
Público Atendido: Aproximadamente 200 alunos
Número de Jogos: 20 jogos
Categorias: 12 a 14 anos
Naipe: Masculino e Feminino
Investimento: R$ 3.000,00

2017

2.3 2º JESTINHO
Descrição: Dando continuidade ao processo pedagógico vivenciado nas
escolas e promovendo o intercâmbio esportivo entre os participantes, o
Jestinho foi criado com o intuito de oferecer a competição para as crianças até
10 anos.
Data: Junho
Previsão de Escolas: 14 escolas
Público Atendido: Aproximadamente 300 alunos
Número de Jogos: 30 jogos
Categorias: até 10 anos
Naipe: Masculino e Feminino
Investimento: R$ 3.000,00
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2.4 5º PARAJESTI
Descrição: Visando a inclusão de todos o PARAJESTI vem para oferecer uma
competição para os educandos com necessidades especiais.
Data: Julho
Previsão de Escolas: 14 escolas
Público Atendido: Aproximadamente 100 alunos
Categorias: até 18 anos.
Naipe: Masculino e Feminino
Investimento: R$ 1.000,00
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2.5 42º JOGOS ESTUDANTIS DE TIMBÓ - JESTI
Descrição: O JESTI é a competição mais esperada entre os educandos do
município, a competição oferece várias modalidades proporcionando um
intercâmbio esportivo entre os alunos. As escolas melhores classificadas
representam o munícipio nas fases microrregional, regional, estadual e
nacional dos Jogos Escolares de Santa Catarina (JESC).
Data: Setembro
Previsão de Escolas: 14 escolas
Público Atendido: Aproximadamente 3.000 alunos
Número de Jogos: mais de 100 jogos
Categorias: 11 a 18 anos
Naipe: Masculino e Feminino
Investimento: R$ 30.000,00

2017

2.6 Iniciação
2.6.1 Atletismo M/F
2.6.2 Basquete M/F
2.6.3 Ciclismo M/F
2.6.4 Futebol Americano M
2.6.5 Futebol de Campo M
2.6.6 Futsal M/F
2.6.7 Ginástica Rítmica F
2.6.8 Handebol M/F
2.6.9 Judô M/F
2.6.10 Paradesporto M/F
2.6.11 Tênis de Campo M/F
2.6.12 Tênis de Mesa M/F
2.6.13 Tiro M/F
2.6.14 Voleibol M/F
2.6.15 Xadrez M/F
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Esporte de
Rendimento

2017

3. Esporte de Rendimento
As modalidades relacionadas como Esporte de Rendimento são
caracterizadas pelo seu potencial em representar o município em
competições regionais, estaduais e nacionais, respeitando suas características
e categorias.
São modalidades que demandam investimentos na manutenção de
atletas com treinamento mais especializado e equipamentos, além da
participação em competições do calendário de sua federação ou órgão
responsável.
Timbó possui tradição esportiva respeitável e figura com protagonista
no esporte catarinense, especialmente em modalidades como atletismo,
bocha, bolão 16, bolão 23 e tiro esportivo.
O esporte de rendimento também cumpre relevante papel no sentido
de expressar a pujança e força do povo timboense, servido de meta para os
jovens atletas das categorias de iniciação esportiva.
Para este ciclo temos como meta reposicionar Timbó na classificação
geral dos Jogos Abertos de SC, para que volte e figurar entre os 10 mais bem
colocados.
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3.1 Atletismo M/F
3.2 Bocha M/F
3.3 Bolão 16cm M
3.4 Bolão 23cm M/F
3.5 Ciclismo M/F
3.6 Futebol Americano M
3.7 Futebol de Campo M
3.8 Futsal M/F
3.9 Ginástica Rítmica F
3.10 Handebol F
3.11 Judô M/F
3.12 Karatê M/F
3.13 Tênis de Mesa M/F
3.14 Tiro M/F
3.15 Voleibol M
3.16 Xadrez M/F
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EVENTOS
FUNDAÇÃO CATARINENSE
DE ESPOTE (FESPORTE)

2017

Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC)
Etapas: Microrregional, Regional, Estadual

Joguinhos Abertos de Santa Catarina
Etapas: Microrregional, Regional, Estadual

Olimpíada Estudantil Catarinense (OLESC)
Etapas: Microrregional, Regional, Estadual

Jogos Escolares de Santa Catarina (JESC)
Etapas: Microrregional, Regional, Estadual, Nacional

Moleque Bom de Bola
Etapas: Microrregional, Regional, Estadual

Jogos Abertos Paradesportivos de Santa Catarina (PARAJASC)
Etapas: Microrregional, Regional, Estadual
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Jogos Escolares Paradesportivos de Santa Catarina (PARAJESC)
Etapas: Microrregional, Regional, Estadual

Jogos Abertos da Terceira Idade (JASTI)
Etapas: Microrregional, Estadual

2017

Novos Projetos
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4. PROJETO SAÚDE NA PRAÇA
Apresentando
A urbanização e verticalização das cidades fez com que o poder público
voltasse suas atenções para criação de espaços de lazer e promoção de
atividades físicas com a finalidade de manutenção da saúde, do convívio social
e do bem estar.
O que Pretendemos
Otimizar a utilização desses espaços através de atividade físicas
dirigidas voltadas para o lazer ativo.
Como irá Funcionar
Estagiários acadêmicos de Educação Física, com a coordenação de um
Professor formado, irão ministrar sessões de atividades físicas aos
frequentadores das praças em horários pré-estabelecidos de acordo com o
perfil de cada grupo.
Importante
As sessões de exercícios deverão se adequar ao perfil de cada grupo,
sendo sugeridos exercícios de alongamentos, exercícios ginásticos utilizando
os aparelhos das praças, criação de grupos de caminhada, entre outros.
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5. SEMINÁRIO REGIONAL DO ESPORTE
Apresentando
A realização do Seminário Regional do Esporte é uma demanda antiga
da comunidade esportiva da região, trata-se de um esforço no sentido de unir
profissionais do esporte, atletas e dirigentes para discussão de temas
pertinentes as políticas de esporte e lazer de cada município.
O que Pretendemos
 Conhecer as ações de esporte e lazer dos municípios da região;
 Levantamento dos problemas em comum e suas possíveis soluções;
 Capacitação e treinamento dos profissionais de educação física
escolar da região;
 Treinamento para elaboração de projetos esportivos e captação de
recursos.
Como irá Funcionar
Pretende-se realizar o evento no mês de setembro, serão convidados
dirigentes e profissionais de Educação Física da região, mediante inscrição
prévia, para participar do seminário que será composto por cursos e “mesas
de debate” a cerca dos temas pertinentes ao nosso esporte.
Importante
Serão construídas parcerias com outras secretarias do município assim
como a iniciativa privada a fim de viabilizar a participação no evento, à ideia é
de que a inscrição seja gratuita aos professores da rede pública.
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6. PROJETO ESPORTE ESCOLAR

Apresentando
Motivados pelo compromisso assumido em fortalecer o esporte de
base, com foco em ações realizadas na escola, a Fundação Municipal de
Esportes de Timbó apresenta o Projeto Esporte Escolar.
O que Pretendemos
Promover a iniciação esportiva e o lazer ativo na comunidade escolar,
respeitando a dinâmica de cada escola e privilegiando aspectos lúdicos e os
valores para construção de uma sociedade mais justa e fraterna.
Como irá Funcionar
1. Professor de Educação Física da escola irá ministrar aulas de iniciação
esportiva, com frequência mínima de 2 vezes por semana, fora do
horário regular das aulas, o professor poderá trabalhar uma
modalidade específica na qual a escola tenha mais afinidade ou ainda
diversificar as modalidades.
2. Professor Técnico de Modalidade da FME Timbó desenvolve a sua
modalidade na escola, fora do horário regular das aulas, com o objetivo
de aperfeiçoamento técnico da modalidade e prospecção de alunos
atletas para treinamentos com a equipe.
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Importante
O professor/técnico deverá apresentar seu projeto de trabalho onde
deverão constar seus objetivos, tabelas de horários, faixa etária a ser atendida
e outras especificações, também será sua atribuição o registro e controle de
frequência dos alunos. A supervisão do projeto será dividida entre a
coordenação técnica da FME Timbó e a Direção da escola.
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7. PROJETO JOGOS, BRIQUEDOS E BRINCADEIRAS
Apresentando
O ato de brincar possibilita o processo de aprendizagem da criança,
pois facilita a construção da reflexão, da autonomia e da criatividade,
estabelecendo, desta forma, uma relação estreita entre jogo e
aprendizagem.
Atualmente as brincadeiras ainda persistem, mas sofrem concorrência
com os jogos eletrônicos, redes sociais e outras atividades menos saudáveis.
O que Pretendemos
Resgatar o significado do ato de brincar através de jogos, brinquedos e
brincadeiras tradicionais, despertando as crianças para o lazer ativo,
dissociado do consumo, promovendo a integração intergeracional.

Como irá Funcionar
Através de eventos nos parques e nas comunidades do município,
priorizando os estudantes. Serão disponibilizadas atividades com monitoria de
estagiários e voluntários da 3ª idade, sendo sugeridas ações do tipo: – cabracega – esconde-esconde – queimada – amarelinha – bate manteiga – elástico
– pião – cirandas e jogos cantados – oficinas de pipas – dança das cadeiras –
perna de pau – mímica – betz/taco – peteca – corda – quilicas - entre outras.
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