PLANO DE TRABALHO PANDEMIA
1- DADOS GERAIS

Modalidade: FUTSAL CEU DAS ARTES – SANTA CLARA IV
Técnicos Responsáveis: HELIO CIDADE FILHO
Dias e horários que as atividades serão executadas:
TERÇA – 13:30 as 14:30 – 07 á 12 anos masc. fem.
14:30 as 15:30 – 13 á 16 anos masc.

2 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE
Atualmente a pandemia da Covid...
No centro de atividades do CEU das Artes a prática de atividades físicas coordenada pelo
professor tem sido realizada obedecendo os protocolos de segurança, uso de álcool gel para
higienização de mãos e materiais de uso comum como bolas e cones, também foi exigido o
uso de máscaras durante os treinos, também foi abolido os coletivos priorizando o trabalho
individualizado mas sempre após as aulas infelizmente as crianças tiram as máscaras e ficam
jogando bola na quadra com outros indivíduos que não fazem parte da escolinha de futsal.
Por ser um espaço público não temos o controle desses acontecimentos.

3- DESCRIÇÃO DAS METAS
A meta para aquele projeto é desenvolver um trabalho de cunho social pois se trata
de uma comunidade carente com histórico de abandono escolar na adolescência e
comportamento antissocial do jovem.
A proposta é afastar a criança desse ambiente hostil promovendo a socialização
através do esporte , passando conceitos básicos de respeito, tolerância e cooperação.

Pretende-se também desenvolver o lado esportivo da criança e adolescente haja vista
que detectamos alguns talentos promissores que devidamente orientados podem
galgar sonhos maiores em termos de melhoria de vida. Por esse motivo a participação
em torneios e festivais se fazem necessárias pois estimula o jovem a treinar e
também promove a coexistência com grupos de outros níveis sociais e educacionais
na nossa cidade.

4- OBJETIVO GERAL DA PROPOSTA
Promover a sociabilização através do esporte, modificando comportamentos e
trazendo uma nova perspectiva para a comunidade local.

5- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA PROPOSTA
Garimpar possíveis talentos no futsal para futuramente representarem o município de Toledo
em competições regionais e estaduais.
Socializar os alunos com outros polos esportivos através de torneios e competições que
promovam o congraçamento entre atletas.

6- ABRANGÊNCIA DA PROPOSTA
Essa proposta visa atender diretamente as crianças e adolescentes dos bairros Santa Clara IV
e Europa e indiretamente parentes e amigos ,estabelecendo um vínculo virtuoso entre
Secretaria de Esportes e comunidade local.

7- METODOLOGIA E ABORDAGEM DA PROPOSTA
A metodologia aplicada é a utilização de dinâmicas, técnicas, jogos, festivais e práticas que
permitam desenvolver os fundamentos do Futsal de forma lúdica e prazerosa na comunidade
utilizando materiais disponíveis no CEU das Artes, a saber; cones, bolas , quadra poliesportiva,
cordas e coletes.
A abordagem da proposta é realizada através da parceira entre Coordenação do CEU das
Artes do bairro Santa Clara IV e Secretaria de Esportes de Toledo onde em esforço
coordenado procurarão atender as expectativas e necessidades da comunidade.

8- PÚBLICO BENEFICIÁRIO
Crianças e adolescentes pertencentes aos bairros Santa Clara IV , Europa e comunidade local.

9- META DE ATENDIMENTO
Pretende-se realizar 60 atendimentos mês.
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