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DECRETO EXECUTIVO N °°°° 3.742, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020. 
 
Aprova e Regulamenta o Projeto de 
Formação Esportiva – Escolinha de 
Futsal/Futebol 2020. 
 

MARCUS JAIR BANDEIRA, Prefeito do município de Nova Ramada, Estado do Rio Grande 
do Sul, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, com fulcro na Lei 
Municipal n° 1.581, de 03 de outubro de 2019, CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o 
Projeto de Formação Esportiva – Escolinha de Futsal/Futebol 2020, 

 

DECRETA: 

Art. 1º Fica aprovado o Projeto de Formação Esportiva – Escolinha de Futsal/ Futebol, para o 
Exercício de 2020, de acordo com o transcrito no Anexo Único a este Decreto Executivo. 

Art. 2º Este Decreto Executivo entra em vigor na data de sua publicação. 
 
NOVA RAMADA/RS , 21 de fevereiro de 2020.         
 
 

Marcus Jair Bandeira 
Prefeito  

  
 

Registre-se e Publique-se. 
 
       
            Adrieli Raquel da Silva Räder 
       Secretária Municipal de Administração 
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DADOS DOS RESPONSÁVEIS 

 

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA/RS  

Rua Gustavo König, 95 – Praça Centro Administrativo 
 
Fone: (55) 3338-1018  
 
E-mail: educa@novaramada.rs.gov.br 

Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo –  

SMECDT 

 

 

 

__________________________________________ 

MARCUS VENICIO DOS SANTOS 

Secretária de Educação, Cultura, Desporto e Turismo 

 

___________________________________________ 

GERSON RAFAEL PACHECO 

Coordenador de Esporte e Lazer 

Prof. de Educação Física 

 

 

 

 

Data: _____de__________de_____ 
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OBJETIVO  

 

Contribuir na formação de cidadãos, buscando a inclusão social através de iniciativas e ações 

técnico-didático-pedagógicas voltadas ao equilíbrio dos processos de interação social cooperativa e 

competitiva de forma consciente e reflexiva. Propiciar à criança a evolução da consciência, o prazer pela 

prática esportiva, a aquisição de uma cultura de lazer esportivo, numa perspectiva que compreenda o 

aluno como um ser social ativo. Um ser que tem por direito compreender as relações entre seu corpo e o 

esporte. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 O Brasil é conhecido mundialmente como país do futebol, e é de conhecimento de todos, a grande 

paixão que o povo tem por essa modalidade esportiva, então nada mais natural que o poder público 

oferecer a aprendizagem do esporte como forma de educação, lazer e saúde, seguindo assim o Estatuto da 

Criança e Adolescente (1995), no qual: 

 

“A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 

sendo dever da família, da comunidade, dar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”. 

 

Assim, o esporte, especificamente o futsal e/ou futebol, integrador social por excelência, 

amenizador de conflitos sociais, aquecedor da economia local e provedor direto e indireto de empregos, 

foi o mecanismo encontrado para contribuir na formação de cidadãos plenos e conscientes de suas 

responsabilidades. 

Levando em consideração também o futsal e/ou futebol, como expressão de cultura e rendimento, 

enfatizando a inclusão social, traduzida como um fator de desenvolvimento e transformação humano, no 

caso, das crianças e adolescentes, gerando mais saúde, mais equilíbrio, agregando valores e 

principalmente um importante instrumento para capacitar pessoas a ingressarem construtivamente na 

sociedade.  
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E temos hoje a questões sociais que interferem significativamente na qualidade de vida de nossas 

crianças, afetando diretamente o desenvolvimento escolar e social, onde o esporte é um dos meios mais 

viáveis e eficazes para o desenvolvimento psicossocial da criança em questão.  

Por tudo isso, o Projeto de Formação Esportiva - Escolinha de Futsal/Futebol tem intuito de 

promover a prática esportiva, educacional, o desenvolvimento físico, psicológico e social, de maneira 

saudável, orientada e com acompanhamento técnico, das crianças e adolescentes participantes.  

 

PÚBLICO ALVO 

 

O projeto é destinado a crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos do sexo masculino e de 5 a 17 

anos do sexo feminino, estudantes da rede municipal, estadual e comunidade em geral.  

 

EQUIPE DE TRABALHO 

 

A equipe de trabalho conta com professores graduados em Educação Física.  

 

MATERIAL A SER USADO 

 

Os materiais usados serão 20 bolas de futebol de campo, 20 bolas de futsal, 10 coletes vermelhos, 

10 coletes azuis, 10 coletes laranjas, 10 coletes brancos, 10 coletes verdes, cones, apito, 04 fardamentos 

completos. 

 

ESTRUTURA 

 

Ginásio municipal localizado no Centro administrativo, Ginásio da Escola D. Pedro I, localizado na 

comunidade Pinhal, Campo de futebol localizado na comunidade Pinhal, Campo de futebol localizado na 

comunidade Barro Preto.  

 

DESENVOLVIMENTO 
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 O projeto será desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e 

Turismo, disponibilizando Professores de Educação Física, os quais, ministrarão os treinos.  

   

 O projeto terá duas frentes, o de treinos semanais, que aconteceram em dias alternados da semana, 

com duração de três horas e as crianças e adolescentes serão divididas em categorias por ano de 

nascimento. A outra frente é a participação em competições regionais, estaduais e interestaduais, que 

serão nos fins de semana.  

 
CRONOGRAMA DE TREINOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVALIAÇÃO 
 
 A avaliação será continua, através de conversas, reuniões, com alunos, pais e professores, visando 
melhorar cada vez mais.  
 
ANEXO  
Ficha de inscrição aluno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treinos masculino e feminino no Ginásio Municipal  
Categoria  Ano de nascimento Horário  
Sub 05 2015/2016  
Sub 07 2013/2014  
Sub 09  2011/2012  
Sub 11 2009/2010  
Sub 13 2007/2008  
Sub 15 2005/2006  
Sub 17 2003/2004  
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Nome do aluno:__________________________________________________________ 

Data de nascimento:___/___/_____ RG:______________________________________ 

Endereço: _________________________________________________N°:__________ 

Bairro:______________________ Tel:___________________Cel:_________________ 

Mãe:__________________________________________________________________ 

Pai:___________________________________________________________________ 

Responsável: ___________________________________________________________ 

Telefone Aluno:_________________________________________________________ 

Escola:_________________________________________________ Série/ano:_______ 

 
REGULAMENTO 

O aluno deverá estar em gozo de perfeita saúde para praticar as aulas de futebol/Futsal, sendo de 

responsabilidade dos pais ou responsáveis informar ao professor se o aluno apresenta algum problema 

quando exposto a esforço intenso. O aluno deve apresentar-se uniformizado corretamente, e qualquer ato 

de indisciplina que eventualmente venha a ocorrer será analisado pelo professor juntamente com os pais 

ou responsável.  

AUTORIZAÇÃO 

Eu_____________________________________ciente dos termos, ASSINO a presente INSCRIÇÃO  e 

AUTORIZO  o menor ______________________________________ a participar dos treinos do projeto 

de formação esportiva da Escolinha Municipal de Nova Ramada, além das competições regionais, 

estaduais e interestaduais desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e 

Turismo, do Município de Nova Ramada, RS, no ano de 2020. 

 

Nova Ramada, _____ de ______________ de 2020. 

 

______________________________________ 

Assinatura do responsável  

PROJETO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA: 
ESCOLINHA DE FUTEBOL/FUTSAL 

FICHA DE INSCRIÇÃO 


