
VIRADA DA PAZ
O JUDÔ COMO INSTRUMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS

Chácara das Flores apresenta o projeto :



O PROJETO

Oportunizar 90 crianças e

adolescentes, entre 07 e 17

anos, através da prática do

judô , um espaço de convívio

social que estimule a cultura da

paz para que , dentro e

  fora do tatame , aprendam a se

comunicar de forma empática .



- Possibilitar acesso a experiências e manifestações esportivas , com

  vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades .

  - Estimular o aumento da consciência corporal e cognitiva

  (inteligência cinestésica).

  - Elevar a autoestima através do enfrentamento e superação das

  adversidades .

  - Fomentar a empatia através da comunicação não violenta .

  - Ampliar a capacidade da criança ou adolescente de convivência e

  participação na vida familiar e comunitária .

COM O PROJETO VAMOS



NOSSA PROPOSTA
PEDAGÓGICA

As ações serão desenvolvidas por meio de

atividades socioeducativas e lúdicas, como

rodas de conversa, debates, jogos e

brincadeiras em meio a prática regular do judô.

Haverá momentos para vivências com enfoque no

fortalecimento de vínculos, troca de

experiências, convívio grupal, familiar e

comunitário.



 

Com o apoio do jogo Grok e do teatro de

fantoches transmitir os princípios da

Comunicação Não-Violenta (CNV) ou

Comunicação Empática desenvolvida pelo

psicólogo Marshall Bertram Rosenberg , para

que os alunos construam um novo saber e

promovam mudanças na forma como

interagem entre si.

NOSSA PROPOSTA
PEDAGÓGICA



Formação das turmas :

Serão formados 5 grupos de 18 alunos , onde as

crianças e adolescentes serão divididos , para melhor adequá-los às atividades ,

de acordo com sua idade e necessidades , estimulando assim o desenvolvimento de

potencialidades .



PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
 

Concomitantemente promoveremos a

participação dos alunos em encontros de

intercâmbio , competições e

comunitários , permitindo as trocas intergerações ,

o enriquecimento cultural e a

cooperação .



A cultura focada no que falta, foi

gerando desestímulo, revolta e

muitos conflitos que tem se

manifestado através de

  comportamentos violentos entre

crianças e adolescentes , como o

bullying na escola que , segundo um

estudo da Unicef (Fundo das Nações

Unidas para a Infância) divulgado

em 2018 , um em cada três alunos de

13 a 15 anos de idade é vítima dessa

violência e cerca de 30% admitem

ter praticado bullying contra

  colegas .

Para mudar esse quadro buscamos

uma prática que tem em sua

essência a não violência e

preconiza os princípios da cultura

da paz : o Judô .

     O Judô, que significa caminho

suave , permite que o praticante

aprenda a aceitar a vida e as

pessoas como são , vivendo assim

suavemente , com humildade e

determinação para transformar a si

mesmo e apoiar a transformação

dos que cruzam o seu caminho .



ALIMENTAÇÃO
NO PROJETO

Será distribuido para aos
participantes um lanche antes
e um lanche depois das aulas ,

cerca de 810 kits . 



 

O bairro onde a Chácara das Flores está sediada , uma área de proteção e recuperação dos 

 mananciais , é formado , principalmente , por imigrantes nordestinos que vieram para a região no

fim da década de 50 . Por ser uma região periférica , distante do centro da cidade , o bairro ficou

durante muito tempo esquecido pelo poder público , carente de infraestrutura básica e de

oportunidades de desenvolvimento social e econômico .

CHÁCARA 
DAS FLORES



Nessa comunidade residem

2600 moradores que se

encontram em situação

  de vulnerabilidade social

(informação cedida pelo

posto de saúde Feital em

  2011). A mata nativa

compõem cerca de 60% de

sua circunferência . O restante

  desse valor é completado

por moradias irregulares e

somente 4 escolas

  próximas na distância

média de 3 km , sendo 2 delas

de ensino fundamental e 

2 de ensino médio .



Missão

Acolher crianças , adolescentes e

jovens em situação de

vulnerabilidade social por meio

da arte , cultura , esporte e lazer

oportunizando momentos de

convivência para o despertar de

seus potenciais inatos em busca

da autonomia do pensar , 

sentir e agir .

Visão

Tornar-se uma referência em

acolhimento fraterno e inspirar

crianças , adolescentes e jovens a

se tornarem multiplicadores da 

cultura da paz .

Valores

Acolhimento fraterno , respeito

aos diferentes e as diferenças ,

transparência e ética nas

relações , integridade com os

compromissos , desenvolvimento

humano e social ,

responsabilidade ambiental e

gratidão .



248
crianças atendidas

22.000
atividades com refeição por ano

137.192
atendimentos nos últimos 10 anos



R$ 226.999,14
VALOR DO PROJETO

12 MESES
PERÍODO DE EXECUÇÃO



LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

A Lei Nº 11.438/06, estabelece que possa ser deduzido do imposto de renda
devido, apurado na declaração de ajuste anual pelas pessoas físicas ou em cada
período de apuração, trimestral ou anual, pela pessoa jurídica tributada com
base no lucro real, os valores despendidos a título de patrocínio ou doação, no
apoio direto a projetos desportivos e paradesportivos previamente aprovados
pelo Ministério da Cidadania - Secretaria Especial do Esporte.

Pessoas Físicas: podem destinar até 6% do imposto de renda anual devido
(declaração na forma completa) para o Projeto.

 
Pessoas Jurídicas: podem destinar até 1% do imposto de renda anual devido

(desde que tributadas pelo lucro real) para o Projeto.



PARCEIROS EM PROJETOS



Contrapartidas

Direito de uso do Selo de Patrocinador Oficial do projeto;

Aplicação de Logomarca em 1 (um) Banner 1,0m X 1,30m;

Aplicação da Logomarca em 1 (uma) Faixa de 4,0m X

0,70m (a faixa e o banner serão colocados no local de

execução do Projeto);

Aplicação da Logomarca nos kimonos do projetos;

Aplicação da logomarca da empresa no Site da

Associação;

Publicações periódicas com a aplicação da Logomarca

nas Redes Sociais do Projetos;

Também temos a possibilidade de auxiliar em

ativação sobre produtos , serviços da empresa , bem

como , outras ações de interesse da empresa que

possam aumentar a visibilidade do patrocínio .



(51) 3922 .0575

contato@valorizeprojetos .com .br

http://www.chacaradasflores.org.br/
https://www.facebook.com/chacaradasfloresEB
https://www.instagram.com/chacaradasflores/
https://www.youtube.com/channel/UCq-dryRdVFv8nRHk2kLf7oQ

