
Futebol Federal

Integrando Esporte E Formação Profissional

O esporte  apresenta  elementos  importantes  quando falamos de  educação para o mundo,  como:
espírito esportivo, competitividade justa, relação interpessoal, busca de vitória pela competência,
esforço pessoal, ou seja, todos os valores que são exigidos no mercado de trabalho.

Temos  neste  sentido  a  chance  de  aproveitar  esta  atmosfera  esportiva  e  ampliar  sua  política
educacional de esporte a fim de colher os frutos dessa prática, que quando bem direcionada e aliada
à educação trazem grandes benefícios do ponto de vista da formação educacional.

Objetivo Geral do Projeto

Promover através da prática de futebol a revelação de talentos para o esporte e a motivação para os 
estudos.

Objetivos Específicos

• Trabalhar o futebol como elemento de disciplina e formação do caráter. 

• Sistematizar regras de condutas de convivência social através do esporte (respeitar regras do 
jogo e da sociedade). 

• Incentivar o futuro ingresso nos cursos técnicos do Instituto Federal De Governador 
Mangabeira. 

• Promover a participação em teste de seleção em Clubes Esportivos de Futebol 

Estratégias para a sustentabilidade

O projeto é de fundamental relevância social para o município, havendo apoio da prefeitura local
não só para a existência como para a continuação do projeto.

Haverá avaliações periódicas como: desempenho escolar, frequência no programa, e impacto nas
famílias (autoestima, acompanhamento dos filhos e participação nas palestras) das crianças e jovens
beneficiadas com o projeto para junto com a secretaria de ação social  da prefeitura,  apresentar
resultados que sensibilizem o poder público municipal sobre a importância da continuação deste
projeto.

Beneficiados

A proposta  atenderá 20 adolescentes de 11 a  14 anos de idade que deverão estar  devidamente
matriculados em uma escola do ensino público. A seleção priorizará os candidatos que apresentarem
as seguintes características:

• Bom desempenho escolar 

• Número de filhos por família, as mais numerosas terão preferência. 

• Alunos  cujos  pais  se  comprometam a  comparecer  as  reuniões  periódicas  e  eventos  do
projeto. 



• Risco Social como: presença de alcoólicos ou drogados na família, ou moradores de regiões
reconhecidamente como perigosas para criminalidade. 

• Menor renda familiar. 

Cronograma de atividades

 

Atividades Complementares

Palestras envolvendo as famílias dos beneficiados no projeto, com temas que envolvam a realidade 
local, como: DST e AIDS; Controle de natalidade, nutrição, exercícios na promoção da saúde, 
educação e família etc.

Atividades lúdicas e recreativas em datas comemorativas; dia dos pais, das mães, dia das crianças 
procurando envolver os familiares dos beneficiados.

Primeira Avaliação do Futebol Federal

Primeira avaliação sobre a execução do Futebol Federal – Próximo link.

Técnico Responsável:

Claudiney André Leite Pereira

(Professor  de  Educação  Física  e  Coordenador  do  Núcleo  de  Esportes/  IFBaiano  Governador
Mangabeira)
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