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ESPORTE UMA TORCIDA PELA EDUCAÇÃO 2019 

 

DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)  
Razão Social: Associação Estrela Azul 
CNPJ: 50.136.076/0001-17 Data de Inscrição: 11/11/1981 
Endereço: Rua Francisco Toledo, 124 Jardim Zaíra 
Cidade: Mauá Estado: SP CEP: 09320-790   
Telefone (s): (11) 4519-6615 
E-mail: contato@estrelazul.org.br      Site: www.estrelazul.org.br 
Horários:  Segunda a sexta-feira – 08:00 às 17:00/Sábados 08:00 às 13:00 
Filial: Razão Social: Associação Estrela Azul 
CNPJ: 50.136.076/0002-06 
Endereço: Rua: Almirante Barroso, 496 Vila Bocaina 
Cidade: Mauá    Estado: SP       CEP: 09310-030  
 
PRESIDENTE OU REPRESENTANTE LEGAL  
Nome: Ilca Barbosa da Silva Santos 
RG: 4.581.819-8       CPF: 497.360.608-10 
Formação: Ensino Médio  Profissão: Aposentada 
Endereço: Rua Carlos Tonelotti, 96 Jardim Zaíra.  
Cidade: Mauá                                    Estado: SP     CEP: 093620-745                                                                                               
Telefone Residencial: (11) 4519-6615               E-mail: contato@estrelazul.org.br 
Vigência do Mandato da Diretoria Atual: 13/05/2017 a 12/05/2019 
 
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO  
Nome: Maria Helena Martins 
Formação: Assistente Social             
Registro no Conselho Regional de Serviço Social: 27.096 
RG: 10.139.551-6/SSP              CPF: 008.597.938-42 
Endereço: Rua Agenor Freire de Morais, 89, apto 22 - Jardim Zaíra.  
Cidade: Mauá    Estado: SP  CEP: 09320-620 
Telefone (s) para contato: (11) 99536-0168  
E-mail: contato@estrelazul.org.br 
Carga horária: Artigo 62 Inciso II da CLT    
Dias e Horários: Segunda a Sábado – horário comercial 
 
4.JUSTIFICATIVA 

 
4.1 Histórico da Organização: 
 
No ano de1976, um grupo de moradores do bairro se organizou com a finalidade de suprir a ausência 
de alternativas de socialização e lazer, com o apoio e a participação das famílias dos integrantes 
desses grupos inicial da comunidade, foram realizadas várias promoções com o objetivo de angariar 
recursos financeiros.  O sucesso foi tanto que já no ano seguinte, foi adquirido um terreno e iniciada a 
construção da sede social. A inauguração da sede, que foi uma conquista exclusiva da comunidade, 
possibilitou o desenvolvimento de atividades sistemáticas de lazer, social e religiosa. Assim, ela 
cumpriu os objetivos do grupo inicialmente; ser um centro de reunião, socialização e lazer da 
comunidade. 
Em 1980, organizou-se um grupo feminino, com a finalidade de complementar a atuação da diretoria. 
Essa decisão possibilitou a ampliação das atividades da Associação Estrela Azul e o início de uma 
nova e importante fase da sua história. Como seria de se esperar, foram iniciadas alguns programas e 
atividades dedicadas ás mulheres. Outros dois fatos, porém, foram decisivos para o desenvolvimento 
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e a característica futura da Associação Estrela Azul, as parcerias que foram estabelecidas com outras 
entidades e com poder público. Possibilitando a definição de objetivos sociais claros, de programas 
mais bem estruturados e maior qualidade técnica, e obtenção de recursos para o financiamento dos 
mesmos. A entidade é dirigida por uma Diretoria que é eleita pela Assembleia Geral e acompanhada e 
monitorada por um Conselho Fiscal. Os programas e as atividades são executados por uma equipe de 
funcionários remunerados e voluntários. A sede da entidade está localizada no Jardim Zaira, um dos 
bairros mais populosos do município de Mauá. Tanto a cidade de Mauá, quanto o bairro do Jd. Zaira 
têm convivido com o desemprego, baixo nível de escolaridade e outros conflitos sociais que estão 
sendo agravados pelos desarranjos sociais. Porém, é possível contribuir para a sua concretização 
através de uma atuação bem delimitada em termos de objetivos e inserção social e pautada por uma 
boa qualidade técnica. É com essa orientação que a Associação Estrela Azul atua desde 1981.  
 
Dentre os objetivos, destacamos: 
 
Artigo 1.º - A Associação Estrela Azul, fundada no dia 16 de agosto de 1981, com sede à Rua 
Francisco Toledo, n. º 124, bairro Jardim Zaira, município de Mauá, estado de São Paulo, é uma 
sociedade civil, sem fins econômicos, com personalidade jurídica diferente da de seus associados, 
com tempo de duração ilimitado, e com as seguintes finalidades: 
 
a). Assistenciais, tendo em vista a orientação a associados e à comunidade, visando a promoção 
social em todos os aspectos; 
b) Recreativos e esportivos, visando ao desenvolvimento entre os seus associados e na comunidade, 
do espírito de cordialidade e amizade em ambiente de sadia camaradagem; 
c). Culturais, objetivando a divulgação, entre os associados e na comunidade, de conhecimentos 
gerais, especializados ou outros de interesse sociocultural, através de cursos versando sobre artes e 
atualidades, conferências, projeções de filmes, debates e, eventualmente, da impressão e distribuição 
de um Boletim da Associação. 
D). Educacionais, com a instalação de cursos profissionalizantes industriais e comerciais, de creches, 
pré-escola e outros, visando à melhoria das condições de vida da comunidade. 
 
Parágrafo único: Para a consecução de suas finalidades, a Associação Estrela Azul promove e 
articula ações de assistência social gratuitamente, atendendo crianças, adolescentes e jovens em 
situação de vulnerabilidade ou risco social, bem como, extensivamente, as suas respectivas famílias, 
tendo como Missão contribuir, mediante o desenvolvimento de programas educacionais, 
profissionalizantes, esportivos, culturais e de lazer, para que crianças, adolescentes e jovens, bem 
como, seus familiares, se capacitem ao pleno exercício da cidadania. 
 
  
5.TITULO DO PROJETO: ESPORTE UMA TORCIDA PELA EDUCAÇÃO 
 
6. Importância para o desenvolvimento do esporte no Estado de São Paulo e especificamente 
em sua região geográfica de execução. 
 
O município de Mauá, região metropolitana de São Paulo, possui uma área de 67 Km2, com 
aproximadamente 406 mil habitantes, dos quais 26% são crianças e jovens entre 7 e 17 anos de idade 
(Fonte: SEADE – Ano 2006).  
A Associação Estrela Azul, está estabelecida há 37 anos no Jardim Zaíra, bairro mais populoso da 
cidade de Mauá, com cerca de 100 mil habitantes (representa 1/4 da população do município). 
O quadro atraiu diversas agências bancárias, uma grande rede de supermercados e comércios que 
têm grande representatividade nos índices de desenvolvimento econômico do bairro e do município. 
Entretanto ter tamanho de cidade significa enfrentar problemas de cidade: como enchentes, 
deslizamento de terra nas encostas (é um bairro com grande número de morros), favelização de áreas 
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de mananciais, desmatamento de encostas e altos índices de violência. É o retrato de uma 
comunidade de baixa renda, com diversos problemas sociais e estrutura familiar prejudicada. 
Atrelados à estes fatos, o baixo nível de escolaridade e a pouca qualificação profissional, dificulta a 
inserção no mercado de trabalho. Em contrapartida, os poucos programas existentes na área social 
não suprem a demanda, sendo vital as ações desenvolvidas por organizações não governamentais. 
Conciliar as oportunidades do progresso com o desenvolvimento social de seus moradores é o grande 
desafio. Muitas famílias buscam apoio em instituições para manter seus filhos longe da marginalidade 
e dos riscos sociais. A Associação Estrela Azul, caracteriza-se como sendo uma dessas instituições de 
atendimento à crianças e adolescentes entre 6 a 17 anos incompletos que se encontram em situação 
de risco social e pessoal. Com 37 anos de experiência e convivência comunitária, a associação é 
reconhecida como referência no atendimento à crianças e adolescente, por meio de projetos sociais, 
atividades esportivas, culturais e socioeducativas e também na formação de jovens para o mundo do 
trabalho. Todas as suas ações estão pautadas no Estatuto da Criança e do Adolescente, prevendo o 
cumprimento do Artigo 4º da Lei 8069/90: “a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à cultura, à profissionalização, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência comunitária. ” 
Nesse sentido executa ações concretas, através de vários programas, atendendo diretamente cerca 
de 1643 crianças, adolescentes e jovens (em parceria com o Governo Municipal, Estadual e Federal). 
Em 11 anos de curso profissionalizantes em parceria com empresas privadas foram inseridos no 
mundo de trabalho 2310 adolescentes/jovens. 
Sendo assim, procura estabelecer parcerias com os diversos setores da sociedade, no sentido de 
promover ações voltadas ao desenvolvimento social.  
As experiências da instituição com projetos sociais ligados ao esporte provaram que a atividade física, 
principalmente voltada à crianças e adolescentes, tem um fator motivador extremamente positivo, 
superam as esferas do condicionamento físico, e são sentidos no dia-a-dia, com crianças e 
adolescentes apresentando melhoria no desempenho escolar: disciplinadas, convivência em grupo e 
principalmente, fora das ruas.  
Percebemos ainda que quando associado às atividades de complementação socioeducativas, não se 
restringindo apenas ao treinamento esportivo, os resultados são mais complexos e de maior impacto 
na vida social e no desenvolvimento pessoal de cada atendido. 
Mais do que elevar o nível de saúde das pessoas, o esporte é uma eficaz ferramenta para formação 
do cidadão. Esse paralelo rende ainda disciplina, autoestima, respeito e solidariedade.  
Nesse contexto a Associação Estrela Azul, em parceria com universidades e patrocinadores, apropria-
se do esporte como um processo transformador capaz de promover a inclusão social. 
 
7. A IMPORTANCIA DA CONTINUIDADE DA MODALIDADE ESPORTIVA - JUDO 
 

No ano de 2017, fomos beneficiados com os recursos advindos do Projeto Formando Estrelas I – Lei 
Paulista de Incentivo ao Esporte. Decreto Nº 55.636/10. Processo SELJ nº 0635/2017. Com execução 
em 2018.O Projeto foi uma realização da Associação Estrela Azul e do Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, com o patrocínio das empresas Air Liquide; 
Braskem e Cabot.  
Apesar de todo empenho e dos resultados alcançados, não conseguimos atingir a totalidade da 
captação de recursos para a manutenção das duas modalidades esportivas: Judô e Futsal. 
Devido ao resultado alcançado ou seja 100 atendidos na modalidade Judô na faixa etária de 06 a 17 
anos, atividades socioeducativas no contra turno escolar. Conseguimos atingir os objetivos propostos 
no plano de trabalho Lançamento do projeto; uniformização de todos atendidos, dos 100 atendidos, 70 
participaram da realização de exames de promoção, outorga de faixas. Também foi fornecida 
alimentação, o desenvolvimento de Temas Transversais, Inclusão Digital. 
Propiciamos, ainda atividades socioculturais Apresentação do Cia Pó de Estrela no Teatro Municipal 
de Mauá, “O Bicho que Ajudou o Homem” dia 20/10/2018.  
Passeio ao Circo dos Sonhos (Ator Marcos Frota) – 07/11/2018.  
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Diante do exposto, vimos através deste verificar a possibilidade de apoio para a manutenção da 
modalidade Judô. 
 
8. PÚBLICO ALVO 

 
Crianças, adolescentes e jovens, de ambos os sexos, de 06 a 17 anos, residentes no Município de 
Mauá, proveniente das áreas de vulnerabilidade e de risco pessoal e/ou social, matriculados na Rede 
Pública de Ensino. 
Capacidade de atendimento: 50 crianças e adolescente de 06 a 17 anos de ambos os sexos. 
 
 
9. OBJETIVO GERAL 

 
O projeto “ESPORTE UMA TORCIDA PELA EDUCAÇÃO” dar continuidade a modalidade de Judô, 
promovendo a pratica esportiva, como fator de inclusão social. Educacional e resgate da cidadania, 
por meio de ações que propicie o desenvolvimento humano de crianças e adolescentes.  
 
 
10. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Promover a inclusão social, respeitando as características locais, entendendo a diversidade 

como oportunidade de aprender com a diferença. 
 

 Estimular o desenvolvimento de competências como disciplina, autoconfiança, flexibilidade e 
espírito de equipe, por meio de práticas esportivas. 

 
 Garantir a permanência das crianças e adolescentes no âmbito escolar. 

 
11. METAS 
 
11.1 METAS QUALITATIVAS (Resultado e benefícios a serem alcançados, mensuráveis não 
numericamente). 

 
 Oportunidade de prática esportiva para crianças e jovens, com idades entre 06 e 17 anos 

utilizando suas horas de lazer no contra turno escolar, contribuindo para a efetiva inclusão 
social, melhoria da qualidade de vida e promoção da saúde; Indicador: realização do projeto; 
Instrumento de verificação: relação nominal de atendidos; 

 
 Oportunizar a prática do judô, levando aperfeiçoamento aos participantes; Indicador: 

metodologia das aulas; Instrumento de verificação: relatórios semestrais; 
 

 Envolvimento de familiares e a comunidade em geral, que serão diretamente beneficiadas 
pelas ações do projeto; Indicador: realização de reunião e eventos com os pais e responsáveis; 
Instrumento de verificação: fotos; 

 
 Oportunizar a prática para as pessoas iniciantes da modalidade; Indicador: montagem de turma 

somente de iniciantes; 

 
 Instrumento de verificação: grade horária. 
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11.2 METAS QUANTITATIVAS (resultados mensuráveis numericamente), com seus respectivos 
indicadores (de que forma as metas serão aferidas), de acordo com os objetivos propostos no projeto. 
 

 Participação de até 50 atendidos de forma gratuita. 
 Indicador: vagas abertas pelo projeto 
 Instrumento de verificação: relação nominal de atendidos 

 
 Realizar as aulas em 1 ginásio e 1 salão da entidade 
 Indicador: realização do projeto 
 Instrumento de verificação: grade horária 

 
 Promover aulas para o mesmo grupo de alunos por 2 vezes na semana. 
 Indicador: realização do projeto 
 Instrumento de verificação: grade horária 

 
 Participar de 1 (um) festival ao ano 
 Indicador: participação dos eventos promovidos por associações 
 Instrumento de verificação: tabelas 

 
 
12. METODOLOGIA 

 
12.1 Descrição: 

 
O Projeto “ESPORTE UMA TORCIDA PELA EDUCAÇÃO” oferecerá práticas esportivas como fator de 
inclusão social, educacional e resgate da cidadania, para 50 crianças e adolescentes de Mauá. 
 
Haverá atividades teóricas e práticas em da modalidade: Judô. 
 
A oferta de vagas está dividida conforme demanda, até completarem as vagas disponíveis. Cada 
turma terá uma média de 25 atendidos. 
 
12.1.2 Estrutura física da Organização para o Projeto: 

 
As aulas ocorrerão na quadra poliesportiva coberta, além da utilização de outros espaços como salas 
multiuso, vestiário masculino e feminino. 
 

 2 Salas multiuso para as aulas das atividades esportivas com tamanho e infraestrutura 
adequada; 

 1 Quadra poliesportiva coberta; 
 1 Vestiário masculino; 
 1 Vestiário feminino. 

 
12.1.3 Detalhamento da execução do projeto: 

 
Em todos os projetos desenvolvidos pela entidade, estão presentes os quatro pilares da educação, 
considerados como uma aprendizagem significativa para toda a vida do educando. São eles: 
 

 Aprender a conhecer (aquisição de instrumentos para a compreensão); 
 Aprender a fazer (agir sobre o meio); 
 Aprender a conviver (cooperação entre as pessoas); 
 A aprender a ser, que essencial que integra as três precedentes.  
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Será norteado por três princípios fundamentais: ética, segurança e respeito.   
 
As aulas da modalidade estarão estruturadas com teoria e prática abordando o conteúdo abaixo de 
maneira simultânea.  
 

 Fundamentação teórica; 
 Fundamentos da modalidade esportiva; 
 Atividades práticas. 

 
Fundamentação teórica: 
 
Abordará os temas: saúde, qualidade de vida e competências como saber ouvir, respeito, empatia, 
limites, tolerância, a liderança, flexibilidade, espírito de equipe, comunicação, autoconfiança, atenção, 
equilíbrio mental, reconhecimento dos próprios limites e potencialidades, tolerância às frustrações, 
disciplina e respeito pelo outro.  
 
Fundamentos da modalidade esportiva: 
 
Abordará conceitos gerais, tais como, história, funções, classificações e suas características. 
 
Atividades práticas:  
 
Abordará técnicas referentes a modalidade judô e a simulação de lutas. É um momento onde é 
oportunizado ao educando colocar em prática seu aprendizado.  
 
Ao término de cada semestre haverá um Festival Esportivo, para a apresentação pública da 
modalidade de todos os educandos, na quadra coberta. 
 
 
12.1.3 Cronograma de aulas: 
 

 
TERÇA-FEIRA 
 
08:30 às 09:30 – 06 a 10 anos. 
09:30 às 11:00 – 11 a 17 anos. 
 
13:00h às 14:30h – 06 aos 10 anos. 
14:30h às 16:00h - 11 aos 17 anos. 
 
 
QUINTA-FEIRA 
 
08:30 às 09:30 – 06 a 10 anos. 
09:30 às 11:00 – 11 a 17 anos. 
 
13:00h às 14:30h – 06 aos 10 anos. 
14:30h às 16:00h - 11 aos 17 anos. 
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As atividades propostas compreenderão em atividade semanal, divididas conforme cronograma acima. 
Além da atividade esportiva proposta no projeto, haverá atividades socioeducativas no contra turno 
escolar para as crianças e adolescentes selecionadas, com carga horária prevista de 10 horas 
semanais. 
Serão realizadas reuniões bimestrais com os responsáveis pelos educandos, a fim informar os passos 
das atividades e envolvê-los em todo o processo do projeto. 
 
Como um dos critérios para a melhoria na frequência e no rendimento Escolar; o educando deverá 
estar devidamente matriculado e frequentando as aulas da rede pública de ensino. 
Visando acompanhar a presença dos educandos, haverá uma lista de presença utilizada em todas as 
atividades. 
 
Critérios de seleção dos participantes do projeto:  
 

 Ter entre 06 e 17 anos e onze meses de idade; 
 Crianças ou Jovens em Situação de risco pessoal e social; 
 Estar apto a praticar atividades físicas; 
 Ser estudante da rede pública. 

 
 
 
 
13. PLANILHA DE CUSTOS E VALOR TOTAL DO PROJETO (ANEXO) 
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