
PROJETO:
XADREZ NA ESCOLA

Clube de Xadrez Camelense



O Clube de Xadrez Camelense é uma instituição com atividades de cunho filantrópico,
assistencial, promocional, recreativo e educacional. 

Foi fundado com a intenção de difundir a prática da modalidade de Xadrez, expondo
todos os seus benefícios e atributos presentes em sua dinâmica. 

Desde a sua fundação, a instituição desenvolve participantes e organiza competições
na região onde está localizada, na cidade de Ipojuca/PE sendo referência.

Atualmente além das competições que organiza, a entidade realiza atividades
diariamente em parceria com a Prefeitura Municipal de Ipojuca, ensinando crianças e
adolescentes sobre a modalidade.



O PROJETO

O projeto tem o objetivo de
proporcionar a 110 crianças e

adolescentes estudantes de
escolas municipais da

cidade de Ipojuca/PE a
oportunidade de conhecer e
aprender o jogo de xadrez e

utilizá-lo para desenvolver suas
habilidades cognitivas,

democratizando este
jogo-arte-ciência popularizando-o

na escola e comunidade local.



Escola Jarbas
Passarinho

Avenida Dr. Humberto 

da Costa Soares –

Camela, Ipojuca/PE
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Escola Pedro
Serafim

Rodovia PE 60, Km 19

Centro, Ipojuca/PE

Escola
Nogueira

Rua da Compesa, 9 –

Camela, Ipojuca/PE



O projeto será desenvolvido
como um trabalho de

disseminação dos principais
valores e atributos do xadrez, e

a partir do trabalho conjunto
com as disciplinas escolares

pretendemos reforçar as ideias
inicias para, em seguida, partir

para a parte prática das oficinas
que vão ensinar e formar os

novos enxadristas em sua
dimensão esportiva e

humanística. Teremos ainda
torneios em caráter recreativo

para consolidação dos trabalhos
de formação.

A METODOLOGIA 



PRINCIPAIS
CONTEÚDOS

Componestes e conteúdos curriculares:

Matemática, Língua Portuguesa, História, Artes.

Conteúdos:

Desenvolvimento da lógica; análise combinatória;

noções espaciais; leitura interpretação das instruções e

jogadas; estudo de contos com enredo enxadrista,

anotações dos movimentos das peças no tabuleiro;

surgimento do xadrez; estudo do período clássico dos

reinados que inspiraram o jogo.  confecção de

tabuleiros e peças.
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VALOR DO PROJETO

PERÍODO DE EXECUÇÃO

R$ 289.897,25

12 MESES
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PUBLICAÇÃO
Diário Oficial da União

42 - Processo: 71000.041893/2020-43 

Proponente: Clube De Xadrez Camelense 

Título: Xadrez na Escola 

SLI: 2000097 

Manifestação Desportiva: Desporto de Educacional 

CNPJ: 33.439.301/0001-75 

Cidade: UF: Ipojuca/PE 

Valor autorizado para captação: R$ 289.879,25 

Dados Bancários: Banco do Brasil Agência 2138 nº DV: 5 Conta Corrente

(Captação) vinculada nº 54505-8 

Período de Captação até: 12/08/2023
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LEI N° 11.438/06

PESSOAS FÍSICAS :  até 6% do imposto de renda anual devido (declaração
na forma completa).

PESSOAS JURÍDICAS :  até 1% do imposto de renda anual devido (desde
que tributadas pelo lucro real).

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  paradesportivos previamente aprovados pelo Ministério

da Cidadania - Secretaria Especial do Esporte.
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Direito de uso do Selo de Patrocinador Oficial do projeto;

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

Aplicação da Logomarca em 1 Faixa de 4,0m X 0,70m (a

faixa e o banner serão colocados no local de execução do

Projeto);

Aplicação da Logomarca nas Camisetas;  

Publicações periódicas com a aplicação da Logomarca nas

Redes Sociais do Projetos (Facebook);

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


