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PROJETO GENOMA COLORADO - NÚCLEO ILHOTA/SC 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

• Nome do Projeto: Projeto Esportivo Genoma Colorado (escolinha de futebol). 

• Instituição/Proponente: Centro Comunitário de Desenvolvimento Social, 
Esportivo e Cultural “Amigos de Ilhota”. 

• CNPJ Proponente:  

• Responsável pela Instituição Proponente: Alisson Pereira (presidente), Rua 
Bernardino Fernando Koehler, 68, Centro, Ilhota/SC, CEP 88320-000,  47 
9609-5848. 

• Responsável pelo Projeto: Paulo Eduardo Pereira (coordenador), Avenida 
Ricardo Paulino Maes, 143, Centro, Ilhota/SC, CEP 88320-000, 47 8808-
1537, Paulo.edpereira@hotmail.com. 

 

2. APRESENTAÇÃO 
“Problemas não são obstáculos, 

mas oportunidades ímpares 

de superação e evolução” 

Maurício Rodrigues de Morais 

O Projeto Genoma Colorado é um projeto de inclusão social através do esporte da 
escolinha de futebol do clube de futebol profissional do Sport Club Internacional, 
com sede na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul e possui outros 
muitos núcleos em distribuídos em quase todo território nacional e até no exterior. 

Através de uma proposta com o Sport Club Internacional foi instalado um núcleo 
no município de Ilhota, parceria firmada através de uma entidade e constituiu a 
criação de uma Associação, que está em fase final, e por uma diretoria, irá 
coordenar e administrar o núcleo no município, sem nenhum apoio financeiro ou 
vínculos comerciais com o clube portoalegrense. Desse modo, o clube proporciona 
aos núcleos filiados campeonatos de níveis regionais, estaduais e nacional, 
possibilitando aos envolvidos no projeto, neste caso, crianças e adolescentes, 
possam conhecer novos lugares, relacionar com outras pessoas, adquirir novas 
experiências e iniciar o processo de socialização. 

O projeto visa tirar as crianças das ruas e da vulnerabilidade social e familiar, 
proporcionando uma ocupação extracurricular e a inicialização a profissionalização 
do esporte, oportunizando uma prática esportiva de qualidade, saudável e dentro 
das normas e técnicas. Tendo por finalidade evitar a marginalidade promovendo as 
transformações sociais e a qualidade de vida através de atividades estruturadas e 
coordenadas por profissionais. 

 

3. JUSTIFICATIVA 
“O que é um adulto ? Uma criança de idade” 

Simone de Beauvoir 
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Utilizar a promoção do esporte entre os meninos das diversas comunidades do 
município a fim de gerar a socialização e a capacitação dos envolvidos. Pode-se 
parecer uma idéia simples, mas não é. 

O projeto não trata apenas da divulgação da prática do futebol, mas sim da 
construção de valores, como a proteção à vida e a saúde, a amizade e 
principalmente o convívio social. Ensinando o futebol, o Projeto Genoma Colorado 
de Ilhota acaba levando aos envolvidos, ensinamentos que eles poderão agregar 
durante toda sua vida. 

Grande parte dessa experiência educacional e social dos jovens será construída nos 
meios esportivos, ainda mais considerando a importância do futebol na cultura 
brasileira. 

 

4. PÚBLICO ALVO 
“A criança é alegria como o raio de sol e estímulo como a esperança” 

Coelho Neto 

O Projeto Genoma Colorado atende hoje cerca de 113 crianças e adolescentes, da 
faixa etária de 5 aos 16 anos, do sexo masculino e residentes de vários bairros e 
todos moradores do município. São atendidos em dois turnos, no período matutino e 
vespertino durante três vezes por semana, nos dias segundas, quartas e sextas-
feiras, com trabalho diário de uma hora e trinta minutos divididos em categorias. 

O público alvo são divididos em categorias por faixa etária, de acordo com os 
seguintes critérios: 

• Pré-mirim: de 5 à 8 anos; 

• Mirim: de 9 à 12 anos; 

• Infantil: de 13 à 14 anos; e 

• Juvenil: de 14 à 16 anos. 

 

5. OBJETIVO GERAL 
“Todos têm uma criança alegre dentro de si, 

mas poucos a deixam viver” 

Augusto Cury 

Desenvolver a prática do futebol para formar cidadão, através de suas regras e o 
convívio com outras crianças, os alunos irão aprendendo a segui-las e a respeitá-
las, pois não é apenas no esporte, mas também o meio social existem regras a 
serem cumpridas. 

 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
“Uma criança, cega de nascença, 

só sabe de sua cegueira se alguém lhe conta” 

Stephen King 

• Criar condições favoráveis que levam a criança a gostar do esporte; 
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• Criar novas técnicas, métodos e procedimentos para trabalhar as atividades, 
as quais os alunos apresentam dificuldades; 

• Desenvolver através do esporte o respeito ao próximo; 
• Desenvolver o trabalho cooperativo; 
• Estimular a prática do esporte entre as crianças; 
• Permitir ao aluno que compreenda seus limites; e 
• Preencher o tempo livre das crianças com a prática do esporte, tirando-os das 

ruas. 

 

7. METODOLOGIA UTILIZADA 
“O esporte é uma guerra sem armas” 

George Orwell 

Sabemos e temos a convicção de que o aluno é o “centro do processo educativo” e 
cabe ao professor de Educação Física ser um agente ativo, mediador entre aluno e 
conhecimento e também ser responsável pela sua formação e pela sua 
aprendizagem. 

As aulas são planejadas e diversificadas, que estimulem a compreensão do aluno e 
ao mesmo tempo desperte interesse. 

Que as aulas sejam dinâmicas, atingindo a dificuldade apresentada e ao mesmo 
tempo orientada explorando o ponto negativo apresentado. 

Fazendo um diagnóstico e descobrindo o que os alunos aprenderam e o que não 
aprenderam e como deverá trabalhar com as dificuldades dos alunos. 

 

8. AVALIAÇÃO DO PROCESSO OU PROCESSUAL 
“Esportes não formam o caráter. 

Revelam-no” 

Heywood Campbell Broun 

O projeto será acompanhado pelos professores que estarão desenvolvendo as 
atividades, monitorando e avaliando os alunos-atleta, onde bimestralmente será feita 
uma avaliação de cada um dos envolvidos, verificando as mudanças que o alunos-
atleta estará tendo no decorrer do projeto. 

A avaliação será feita com os professores, membros da equipe técnica e discutida 
com os pais em reuniões mensais, além do controle das notas bimestrais na escola. 

 

9. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
“O esporte é importante para modernizar nossa visão de mundo, 

porque socializa a gente, na derrota e na vitória” 

Roberto da Matta 

• Notas dos alunos fornecidas pela unidade escolar onde o aluno-atleta está 
matriculado; 

• Presença do aluno no projeto; e 
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• Reuniões com os professores, pais e responsáveis pelo projeto. 

 

10. AVALIAÇÃO DE IMPACTO 
“Os esportes são a seção de brinquedos da vida” 

Howard Cosell 

Esta etapa terá o papel fundamental do poder público, e será solicitando o apoio da 
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, empresas privadas e pessoas 
físicas para a manutenção do projeto visando aumentar o número de crianças e 
adolescentes conforme tivermos condições. 

 

11. PARCERIAS E ALIANÇAS 
“Conheço um meio para voltarmos a encontrar a fraternidade com os animais: o esporte” 

Hippolyte Jean Giraudoux 

As parceiras do Projeto Genoma Colorado são as seguintes: 

• Prefeitura Municipal de Ilhota; 

• Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura; 

• Secretaria Municipal de Assistência Social; 

• Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

• FIA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes; 

• Assessoria de Imprensa da prefeitura; e 

• Empresas privadas. 

 

12. EQUIPE TÉCNICA 
“O esporte é o único tipo de entretenimento em que 

 não importa quantas vezes você o assista, 

continua sem saber o final” 

Neil Simon 

A equipe técnica do Projeto Genoma Colorado é composto de profissionais e 
acadêmicos de diversa áreas, membros natos da entidade gestora do projeto, sendo 
composto pelos seguintes autores: 

• Paulo Eduardo Pereira, graduado no curso de Educação Física, diretor e 
professor do projeto. 

• Robson Bezerra, acadêmico no curso de Educação Física, professor 
auxiliar. 

• Rafael Shwartz, graduado em Direito, secretário. 

• Evandro Shwartz, acadêmico de Ciências Contábeis, tesoureiro. 

• Alisson Pereira, acadêmico do curso de Direito, diretor social. 
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13. COMUNICAÇÃO 
“O princípio mais profundo da natureza humana 

é o anseio por ser reconhecido e valorizado” 

 William James 

Todos os que financiadores e patrocinando do projeto, seja as empresas privadas ou 
o poder público local, estarão tendo seus nomes e logomarcas impressas e 
divulgadas em todas as mídias do projeto. 

A parceria com a Assessoria de Imprensa da prefeitura de Ilhota, será fundamental 
pela consolidação do projeto, pois será responsável pela produção de releases e o 
envio aos meios de comunicação local e regional, proporcionando um mecanismo de 
prestação de contas do projeto aos investidores e a sociedade. 

O projeto mantém um blog que (http://genomacoloradoilhota.blogspot.com/) funciona 
como mecanismo de divulgação das ações realizadas durante o dia a dia do projeto. 
Nele, serão postados fotos e outras mídias e sua atualização será, no mínimo, 
semanal. Os autores gestores do Projeto Genoma Colorado produziram a criação 
de outras redes sociais, como forma de divulgação e promover a interatividade entre 
pais, alunos-atletas e sociedade.  

Havendo recursos financeiros específicos, a direção da entidade em parceria com 
uma agência, elaborará uma campanha publicitária do Projeto Genoma Colorado, 
com intuitos de divulgar o projeto, como a produção de flyers/panfletos, outdoors, 
banners, placas, entre outras, como forma de divulgação não só do projeto e 
também de quem esta ajudando. 

 

13.1. Plano de mídia 

Frente ao exposto, o presente plano tem como objetivo a criação de uma sistemática 
de comunicação efetiva que integre os atores e massifique projeto. Na medida em 
que este objetivo seja alcançado e o plano implementado, espera-se que os demais 
atores estejam integrados e as informações sejam de difusão geral e possam 
facilmente trocar conhecimento e experiência. 

Para que o objetivo proposto seja alcançado, propõe-se que se dê prioridade à 
utilização aos canais de comunicação eletrônica, material de marketing e 
propaganda e a imprensa inscrita e falada. A divulgação do projeto se dará por 
várias etapas, sendo elas: 

• Adesivos; 

• Banners ilustrativo e informativo do projeto dentro dos espaços das escolas; 

• Blog do projeto (http://genomacoloradoilhota.blogspot.com/); 

• Criação de redes sociais e uma plataforma que contemple todo projeto; 

• Divulgação por cartazes dentro dos espaços das escolas, em prédios 
públicos; pontos de grandes circulação e sedes dos apoiadores do projeto; 

• Flyers ilustrativos direcionado ao público alvo além desses mecanismos; 

• Mailing lists; 

• Portal da prefeitura (http://www.ilhota.sc.gov.br); 
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• Releases nos jornais de circulação na cidade e região (Metas/Cruzeiro do 
Vale/Santa Catarina); 

• Site de relacionamento e conversação; e 

• Sites direcionados ao público alvo. 

Para maior facilitação e comodidade dos avanços do projeto e prestação de contas 
aos apoiadores e financiadores, com incentivo de propaganda e marketing do 
movimento, a diretoria da associação do Projeto Genoma Colorado gerenciará e 
disponibilizará em suas redes sócias (canais de comunicação direta) com intuito de 
promover e compartilhar a informação e a interatividade ao contato direto com a 
organização do projeto. São eles: 

• Blog; 

• Canal YouTube; 

• E-mail; 

• Facebook; 

• Fotolog/Picasa/Flickr; 

• MSN/GTalk/Y! Messenger/Meebo; 

• Orkut (Comunidade e Perfil); e 

• Twitter/Twitcam/Twipic; 

 

13.2. Da divulgação do projeto 

A divulgação do projeto será empregada em conforme ao Plano de Mídia e 
Comunicação: 

• Materiais impressos: 

o Adesivos: nas dimensões 7x7 (quadrado) será produzido em papel 
offset colorido na quantidade de 5.000 unidades; 

o Cartaz: nas dimensões 30X42 em papel Couche Brilho 115 grs em 
papel offset colorido na quantidade de 100 unidades; e 

o Flyers: nas dimensões 10x15 será produzido em papel offset colorido 
usando a frente e verso na quantidade de 5.000 unidades. 

• Materiais audiovisuais: 

o Banner: em lona de excelente qualidade e impressão nas dimensões 
de 90X130 coloridos na quantidade de 12 unidades; e 

o Faixa: nas dimensões de 300X50 impressa em lona de excelente 
qualidade na quantidade de 5 unidades. 

• Imprensa: 

o Jornal: envio de releases aos jornais de grande circulação da cidade e 
região, sendo eles o Jornal de Santa Catarina, Cruzeiro do Vale e 
Metas, além daqueles publicados em conteúdo jornalístico. 
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o Rádio: vinculado na rádio comunitária Paz no Vale 98,3 FM (Ilhota) 
notícias como forma de serviço de utilidade pública e apresentações 
frequentes para entrevista e informações complementares. 

• Mídia eletrônica: todos os canais de comunicação a serem criados e sites 
apoiadores que estarão divulgando o projeto, sites direcionados ao público 
alvo e portal da prefeitura (http://www.ilhota.sc.gov.br) e no blog do projeto 
(http://genomacoloradoilhota.blogspot.com/). 

 

14. CRONOGRAMA DE EXCUSSÃO 
“A criança é a consagração da vida” 

S. Poniazem 

As atividades Projeto Genoma Colorado terão envolvimento durante todo ano 
letivo, e envolve os meses de fevereiro a dezembro com treinamentos semanais. 

O Campeonato Estadual iniciando em Abril e com término em Outubro, sendo o 
mesmo com dois jogos mensais nos fim de semanas e jogos amistosos para os 
alunos que não estarão disputando o campeonato. 

Abaixo, uma tabela 

 TORNEIO INÍCIO TÉRMINO QTDE JOGOS 

Estadual Abril Outubro Dois jogos 
mensais  

Taça SC 22, 23 e 24 abril  Julho Local: Município 
de Campo Erê/SC 

Brasileiro 
Categoria Infantil e 
Juvenil 

24 a 27 de 
Novembro 

Local: Município 
de São Carlos/SC 

 

 

15. ORÇAMENTO DO PROJETO 
“Tudo tem o seu tempo: 

não podes produzir uma criança num mês, 

por engravidares nove mulheres” 

S. Handel 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE 
ORÇAMENTO 

MENSAL (R$) 

ORÇAMENTO 

ANUAL (R$) 

15.1. Aluguel do local 11 meses 500,0 5.500,00 

15.2. 
Alimentação 

(Refeição e lanches) 
11 meses 400,00 4.400,00 
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15.3. 
Manutenção 

(Água/luz) 
11 meses 200,00 2.200,00 

15.4. 
Divulgação 

(Propaganda/marketing) 
11 meses 200,00 2.200,00 

15.5. 
Arbitragem 

(Realização de jogos) 
10 meses 380,00 3.800,00 

15.6. 
Materiais de consumo 

(Uniformes): 
   

15.6.1. Chuteira 40 pares 55,00 2.200,00 

15.6.2. Caneleiras 40 pares 14,90 596,00 

15.6.3. Camisetas de “Meia Malha” 200 pç 6,00 1.200,00 

15.7. 
Materiais de consumo 

(Treinos/Jogos): 
   

15.7.1. Bolas 20 pç 49,90 998,00 

15.7.2. Cones chinês 20 pç 3,95 79,00 

15.8. Fotografia 3X4 10 8,00 80,00 

Total 23.253,00 

OBS.: Os 40 pares de chuteira serão doadas as crianças que não tem condições 
financeiras para adquiri-las e as caneleiras serão utilizadas pelos mesmos nos jogos 
a serem realizados pelo projeto. 

 

16. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
“Quando se é criança, 

é preciso ser muitos para ser alguém” 

Émile Ajar 

Chegamos ao final deste projeto. Desejamos que ele seja apreciado e, realmente útil 
as autoridades públicas que subvencionarem o projeto e a iniciativa privada. 
Esperamos, principalmente, que ele contribua para que as crianças e adolescentes 
tenham espaços de convivência, de aceitação e respeito de cada um por si mesmo e 
pelo outro, nos quais os envolvidos se sentirão seguros e amparados para aprender 
os seus primeiros passos em direção à participação no mundo. 

Organizar estes caminhos de convivência e aprendizado, dos quais a escolinha do 
Projeto Genoma Colorado constituem esse exemplo, a trabalhar para estabelecer 
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a idéia de que outro é tão legítimo quanto qualquer um. É trabalhar pelo 
fortalecimento da prática sadia do esporte, para o desaparecimento das 
desigualdades sociais, da pobreza e das diferentes formas de abuso, tão comuns 
nos dias de hoje. 

Esse é o desafio da escolinha de futebol do Projeto Genoma Colorado de Ilhota. 

 

Ilhota/SC, 05 de maio de 2011. 

 

 

PAULO EDUARDO PEREIRA 

Diretor e professor do projeto 

 


