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O Festival de Iniciação Esportiva é um projeto que visa a participação
e incentivo às práticas esportivas além de promover a inclusão social
por meio do esporte nas escolas públicas em regiões de
vulnerabilidade social.

O projeto promove atividades em 5 modalidades: Basquetebol,
Voleibol, Atletismo, Ginástica Artística e Trampolim Acrobático em
formato de rodízio.
O principal foco é a valorização do ser humano como membro da
sociedade através do esporte, além de demonstrar a importância
dos equipamentos adaptados aos espaços e faixas etárias no
processo de ensino-aprendizagem na prática esportiva, despertando
assim o interesse das escolas na retomada das aula de educação
física na grade curricular
Público-Alvo: crianças de 07 a 16 anos

busca proporcionar a prática das habilidades motoras
fundamentais através de atividades físicas esportivas e
brincadeiras educativas.;
novas vivências motoras e cognitivas, para desenvolver
integração e afeto entre os alunos, assim como promover a
cooperação e socialização entre os pares para mais de 300
crianças por etapa;

atividades sem competição em forma de circuito e de curta
duração, onde as crianças participam sem a preocupação com
os resultados obtidos em cada prática;
garante ao cidadão de forma ampla o direito ao lazer, a saúde,
ao esporte e a cidadania;

Material de Divulgação: Cartaz; Faixas de Divulgação; Banner; Painéis
Informativos; Faixas de Identificação e Bandeirolas;
Equipamentos adequados à prática esportiva: 4 Tabelas de
Basquetebol Adaptadas; 2 Quadras de Voleibol Adaptadas; Circuito de
Ginástica Artística Adaptado; Circuito de Atletismo Adaptado; 2
Camas Elástica; bolas para iniciação esportiva para as modalidade de
Basquetebol e Voleibol
Ambulância;

Sonorização; Cadeiras; Lixeiras; Grades de Proteção.
4 Tentas 3x3 de Apoio na realização do evento;
Mais de 20 profissionais envolvidos na realização do projeto.

Camiseta;
Boné;
Sacolinha TNT;
Medalha de Participação;
Kit Lanche
Fruta
Barra de Cereal
Suco
Bolacha

Valor por Etapa:

R$ 70.584,46
Valor Total do Projeto:

R$352.922,30
Quantidade de Etapas: 05
Beneficiários por Etapa: 200 crianças/adolescentes

Possibilidade de “Naming Rights”, conforme art. 15 da portaria
269 de 30 de Agosto de 2018
Aplicação do logo do incentivador em todo o material de
comunicação do projeto e produção da arena;
Abrangência : Indicação do município pelo Incentivador nas
seguintes cotas:

* 300 km de Campinas - R$ 70.584,46 (1 Dia de Atividades);
* 500 km de Campinas – R$ 141.168,92 (2 Dias seguidos de
Atividades);
* 800 km de Campinas – R$ 282.337,84 ( 4 Dias seguidos de
Atividades);
* Acima de 800 km proposta específica.
* * As ações em dias seguidos podem ser alterados os municípios desde que
não ultrapassem 80 km entre elas.

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, a qual contém o conjunto de
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), consiste em uma agenda
mundial, acordada pelos 193 Estados-membros da ONU, estabelecida durante a
Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, com o objetivo de
erradicar a pobreza e pôr o mundo em um caminho sustentável.
Este projeto contribui diretamente para os seguintes ODS:
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