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CARACTERIZAÇÃO 

 
 

Programa - de Iniciação Esportiva, Paradesportiva, Lazer e Inclusão Social em 

consonância com o Programa Pacto pela Vida. 
 
Período – 14 meses 
 
Responsável – Diretoria de Fomento ao Esporte (DFE). 
 
Coordenação Responsável – Coordenação de Educação Esportiva (CEDE) 
 
Locais de funcionamento – GINÁSIO POLIESPORTIVO DE CAJAZEIRAS  

 
 

INTRODUÇÃO 

 
A Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, desde sua fundação criou, 

entre suas ações de políticas públicas, um programa de fomento e apoio às Escolinhas 

de Esportes com a finalidade de garantir à população baiana o acesso às diferentes 

práticas corporais desportivas. 

 

Portanto, a SUDESB fomenta, estimula, apoia, técnica e financeiramente, o 

desenvolvimento de vários núcleos de escolinhas desportivas, para uma clientela de 

crianças e adolescentes na faixa etária de 07 à 17 anos, após essa idade, com o 

objetivo de melhoria da saúde e qualidade de vida, temos o  programa voltado para os 

adultos e terceira idade, promovendo o bem estar dessa clientela, como também, 

pessoas com deficiência provenientes de instituições do Estado, tanto na Capital, 

quanto no Interior, ampliando as possibilidades de crescimento da  prática esportiva e 

promoção à saúde em nosso Estado. 

 

São alguns dos mais belos exemplos de inclusão social e atendimento a diversas 

realidades e faixas etárias, postos em pratica pelo Governo do Estado da Bahia. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

META 
 
As metas são os resultados que se pretende alcançar com o desenvolvimento do 

Projeto/Atividades. Elas são classificadas em qualitativas (são resultados mais 

subjetivos, que envolvem a melhoria na qualidade de determinado elemento da 

realidade objeto da parceria) e quantitativas (são resultados objetivos, que podem ser 

facilmente quantificáveis, pois, em regra, são expressas de forma numérica). 

 

 Atendimento a 600 pessoas, distribuídos nas modalidades escolhidas;  

 Garantir o preenchimento regular de 80% (oitenta por cento) das vagas/inscrições 

estipuladas (matrículas) por projeto, obrigatoriamente a partir do 4º mês, conforme 

cronograma de funcionamento das turmas, a saber: 

a) 1º mês – divulgação, inscrição e início das atividades; 

b) 2º mês - complementação das inscrições e preenchimento de, no mínimo, 40% 

(quarenta por cento) das vagas estipuladas por projeto;  

c) 3º mês – complementação das inscrições e preenchimento de, no mínimo, 60% 

(sessenta por cento) das vagas estipuladas por projeto; 

d) 4º mês - consolidação das turmas com preenchimento de 80% (oitenta por 

cento) das vagas estipuladas por projeto. 
 

A frequência mensal de cada aluno deverá ser de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por 

cento) das aulas previstas no mês, para que o mesmo seja computado na meta de 

atendimento. 

 
OBJETIVOS 
 
Geral: 
Oferecer atividade física, esportiva e de lazer a sociedade baiana em um amplo 

programa de praticas esportiva e promoção da saúde, através de aulas ministradas em 

duas sessões semanais, com o cunho educativo e de inclusão social. 

 
Específicos: 

 Oferecer ao maior número de comunidades com diferentes realidades sociais, a 

possibilidade de inclusão social e acesso gratuito através da pratica de atividades 

físicas, esporte, lazer e promoção da saúde com vista a prepará-los para o convívio 

social e o pleno exercício da cidadania; 



 

 

 

 

 

 Reduzir os índices de sedentarismo, obesidade e de violência, nas comunidades 

atendidas; 

 Encaminhar para as Federações Amadoristas e Clubes os novos talentos 

revelados no projeto; 

 Estimular o interesse pelo esporte, incentivando a participação nos Jogos 

Escolares. 

 
OPERACIONALIZAÇÃO 

 
As atividades da Escolinha serão ministradas no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, 

para as crianças e adolescentes, acontecerão no turno oposto ao horário escolar e 

para os demais alunos, (adultos, idosos, pessoas com deficiência), no turno que for 

mais conveniente. 

 
As aulas de desporto serão ministradas em 02 (duas) sessões semanais, sempre entre 

os dias de segunda a quinta-feira, e nas sextas-feiras serão utilizadas para formação 

continuada, avaliação das atividades, construção de projetos e reuniões pedagógicas 

com todos profissionais envolvidos no programa. 

 
A avaliação será realizada de forma continuada com a participação da equipe técnica e 

o público atendido. 

 
Serão desenvolvidos paralelamente a estas ações, esclarecimentos acerca de: 

 Individualidade biológica; 

 Controle emocional na prática do esporte; 

 Aptidão física do desportista; 

 Cuidados com alimentação e saúde; 

 Fatores fundamentais para um bom desempenho esportivo; 

 Atitudes para um bom desempenho esportivo, como valores respeito às diferenças 

a si e ao outro, assiduidade, responsabilidade, ética, cidadania; 

 Serão aplicados conteúdos teóricos e práticos. As aulas teóricas servirão de 

fundamentação para o que seja desenvolvido na prática, seguindo o roteiro básico para 

todas as modalidades: 



 

 

 

 

 

 Através do sistema de iniciação esportiva, serão trabalhadas as valências físicas, 

emocionais, afetivas e cognitivas das crianças acerca do esporte escolhido por eles. 

 

No decorrer do ano acontecerão 03 (três) eventos que poderão ser escolhidos em 

datas comemorativos como: 

 Dia dos pais;  

 Dia do Idoso;  

 Abertura da Primavera; 

 Dia das Crianças; 

 Festas Juninas;  

 Confraternização Natalina; 

 Festivais Esportivos. 

 
As aulas serão ministradas por profissionais de Educação Física graduados em 

Licenciatura/Bacharelado ou Bacharelado, devidamente registrados no Conselho de 

Classe (CREF). Os jovens talentos esportivos eventualmente revelados pelo programa 

serão encaminhados para as Federações Amadoristas e Clubes. 

 
ESCOLINHA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, PARADESPORTIVA, LAZER E 
INCLUSÃO SOCIAL 
 
NÚCLEO CAJAZEIRAS 

 
Documentação para matricula: 

 
Adultos e Idosos: 

 RG; 

 Atestado Médico (Liberando para Atividade Física, no ano corrente); 

 02 fotos 3x4 recentes; 

 Cópia do comprovante de residência. 
 
Menores: 

 Fotocópia da Certidão de nascimento ou do RG; 

 Atestado Médico; (Liberando para Atividade Física, no ano corrente); 

 02 fotos 3x4 recentes; 

 Cópia do comprovante de residência atual com no máximo 02 meses; 

 Comprovante de matrícula escolar do ano corrente; 



 

 

 

 

 

 Termo de autorização de uso de imagem, assinado pelo responsável. 
 

 
Modalidades e Faixa etária: 
 
Adultos e Idosos – Ginástica  
Crianças e adolescentes 07 a 17 anos – Basquete e Futebol  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Núcleo Local Modalidades Clientela 
Previsão de 
Atendimento 

Cajazeiras 
Ginásio 

Poliesportivo 
de Esportes 

Basquete e Ginástica 

07 a 17 
anos e 

adultos e 
idosos 

500 

Futebol  100 

Total Geral 600 

 
         

 

 


