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O Projeto

O Projeto
Apresentação
Idealizado no âmbito do Projeto Escola de Mediação em Esportes Educativos, busca
trabalhar os esportes (olímpicos e futebol) na perspectiva do esporte educativo,
inserindo à prática do esporte, a construção de regras, reflexões de temáticas e
avaliação da prática esportiva e, assim, fortalecer o desenvolvimento de crianças,
adolescentes e jovens que vivem em territórios rurais.
Não se trabalha com as figuras do “treinador” e do “árbitro”; adota-se a figura do
educador e jovem mediador, com papel de mobilização e mediação para e da prática
esportiva.
Todo o projeto é pautado no respeito aos preceitos legais do Estatuto da Criança e do
Adolescente, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e das demais leis
brasileiras que tratam do referido conteúdo.
Metodologia:
Utilizada a metodologia do esporte em 3 tempos, na qual o tempo destinado à prática
do esporte é dividido em três blocos, sendo: um primeiro tempo de construção de
regras e reflexão de temas; um segundo tempo em que a prática esportiva (o jogo, a
corrida, etc.) ocorre; e, um terceiro tempo, destinado à avaliação ou aprofundamento
de outras temáticas.

O Projeto
Objetivo
Disseminar e ampliar a prática do esporte seguro e inclusivo em Argola e Tambor (UEB
João do Vale) e adjacências (Gapara, Vila São João da Boa Vista e Residencial
Primavera), nas proximidades da ferrovia Carajás, em São Luís - MA, desdobrado nos
seguintes objetivos específicos:
1. Implantar Núcleos Comunitários de Esporte e Lazer – NUCEL nas 4
comunidades da região do Gapara
2. Incluir crianças, adolescentes e jovens das comunidades abrangidas pelo projeto
em práticas semanais de esporte educativo
3. Fomentar a criação de Fóruns da Juventude
4. Difundir a experiência através de práticas educativas de comunicação.
Período de execução: Fevereiro a Dezembro de 2014
Comunidades atendidas: Residencial Primavera, Vila São João da Boa Vista, Argola
e Tambor e Gapara.
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Balanço
Total de atividades previstas: 15 (nessas atividades alguns itens foram desdobrados em
vários momentos, por exemplo, 5 Festivais... Considerando essa contagem seria um
número maior de atividades)
Total de atividades realizadas: 15 Previstas e mais 5 não previstas (aulas de alemão,
intercâmbios, Festival For Hope no Rio, Festival Internacional em Fortaleza, Seminário de
Esporte e Desenvolvimento)

Dez

Atividades realizadas e
evidências

Atividade 1: Diálogo com escola
Data: 12/03/ 2014
Resultados:
Foram realizadas inicialmente 02 Encontros da Diretora Administrativa do Formação
com a Diretora da escola acompanhados por profissionais do Projeto e da escola onde
ficou definido:
- atividades de esporte na escola aconteceriam, em planejamento com as ações de
educação física já existente, em consonância com o projeto educativo / pedagógico,
de modo a agregar novos conhecimentos;
- oficinas de animação e produção de materiais com os alunos.
- Realização de etapas do Programa de Formação de Mediadores na escola.

Atividade 1: Diálogo com escola
Divulgação da reunião

Atividade 2: Mapeamento e estruturação de espaços para práticas
esportivas
Período de execução:
Foi realizado de fevereiro a março, porem somente em março foi iniciada a montagem
dos espaços devido período chuvoso.
Metodologia:

Antes da implantação de cada Núcleo, foi realizado com a participação das lideranças das
4 Comunidades, adolescentes, jovens o mapeamento de espaços para implantação das
praças alternativas de esporte, estruturando assim o NUCEL.
Resultados do mapeamento:

Espaços de práticas esportivas
Mapeados com equipamentos

instalados

NUCEL Residencial Primavera
Vôlei – Rua do Passeio, 153
Basquete – Rua Bom Jardim s/n (ao lado do
campo)
Futebol e Handebol – Rua Bom Jardim s/n (ao
lado do campo)
NUCEL Vila São João da Boa Vista
Vôlei – Rua Boa Vista s/n (final da rua)
Basquete – Rua Boa Vista s/n (final da rua)
Futebol e Handebol – Rua Cerâmica (campinho)
(parte baixa)

Atividade 2: Mapeamento e estruturação de espaços para práticas
esportivas
Espaços de práticas esportivas
Mapeados com equipamentos
instalados

NUCEL Argola e Tambor – Cidade Nova
Vôlei – Rua Independência (parte alta)
Basquete – Rua Independência (parte alta)
Futebol e Handebol – Rua São Francisco (parte
baixa)
NUCEL Gapara
Vôlei – Rua 1– (próximo ao ponto final Ônibus
Gapara)
Basquete- Rua 1 – (próximo ao ponto final
Ônibus Gapara)
Futebol – Avenida cajueiro – (Sitio da Dona
Rocha)

Resultado da estruturação:
- Espaços estruturados para práticas esportivas nas 4 comunidades;
- Doação de 2 bolas de handebol, 2 bolas de basquete, 1 kit de badminton, 1 slackline,
1 rede de vôlei, 2 bolas de futebol, 1 par de traves grandes para futebol e handebol, 2
hastes para vôlei, 1 haste para basquete, 1 tabela de basquete, 1 banner, 3 conjuntos
de camisas para os jovens lideres, totalizando 30, um conjunto de coletes contendo 50
unidades para cada comunidade.

NUCEL Gapara (foi instaldo as hastes paraa a prática do Vôlei e Basquete na
Rua 1 – (próximo ao ponto final Ônibus Gapara); a prática do Futebol –
Avenida cajueiro – (Sitio da Dona Rocha);

NUCEL Argola e Tambor (instalado uma haste para prática do basket e dois
mastro para a prática do volei na Rua Independecia s/n; as traves do futebol
foram instaladas no terreno ao lado da sede da União de Moradores, sediada
pela moradora);

Fotos dos espaços mapeados antes da estruturação (doação e fixação dos materiais esportivos)

NUCEL São João da Boa Vista (instalado haste de madeira para prática do NUCEL Residencial Primavera (foi instalado haste de madeira para prática do

basket e dois mastro para a prática do volei na Rua Boa Vista; as traves para basket e duas traves para a prática do futebol na Rua Bom Jardim próximo ao
a prática do futebol, na Rua da Ceramica);
campo na comunidade; os mastros para prática do volei estão na Rua do Passeio

Gapara

Argola e Tambor

Vila São João

Fotos dos espaços mapeados depois da estruturação (doação e fixação dos materiais esportivos)

Residencial Primavera

Atividade 2: Mapeamento e estruturação de espaços para práticas
esportivas
Termo de Doação
de materiais e
equipamentos
para cada
comunidade

Atividade 3: Mapeamento de organizações Juvenis
Período de execução: em todas as comunidades esse mapeamento foi executado nos
meses de fevereiro e marco deste ano.
Metodologia:
Os próprios jovens das comunidades fizeram o mapeamento.
Comunidade
Argola e Tambor

Gapara

João da Boa Vista
Residencial
Primavera

Grupos Juvenis
Grupo da Igreja Católica
14 Grupos de Jovens de Igrejas Evangélicas

Conteúdo
Religioso
Religioso

Clube de Mães (ala jovem)
Jovens da Associação de Moradores

Social
Social

Jovens da União de Moradores
10 Times de Futebol
Grupo de Vôlei
Grupo de Futebol de Rua
Grupo de Meninas de Queimado
Grupo de Voleibol
Grupo de Capoeira
Dança Portuguesa Juventude e Beleza de Portugal

Social
Esportivo
Esportivo
Esportivo
Esportivo
Esportivo
Esportivo
Cultural

Grupo Dom Paulo Pontes
Dança Pau de Fita Comediante
Grupo de Queimado /Brincadeiras Populares

Social
Cultural
Esportivo

Grupo da Assembleia de Deus
Grupo de Futebol
Grupo de Vôlei
Grupo da Igreja Católica
Grupo de Capoeira

Religioso
Esportivo
Esportivo
Religioso
Esportivo

Atividade 3: Organizações Juvenis

O Mapeamento das Organizações Juvenis nas 4 comunidades foi realizado pelos adolescentes, jovens
mediadores/ lideres . A FICHA DE MAPEAMENTO foi elaborada pela equipe de profissionais do projeto
em momento de planejamento da equipe técnica. Após conhecimento e vivencia no preenchimento, os
adolescentes, jovens saíram a campo para pesquisar e conhecer os diversos grupos juvenis existente em
sua comunidade.

Atividade 4: Programa de Formação de Mediadores
O Programa de Formação ocorreu em dois formatos.
I - Módulo conjunto e com orientação direta do Formação - oito encontros de
todos os adolescentes e jovens e de algumas lideranças (8 horas por encontro).
II – Módulo local (cada comunidade) com orientação prática nas atividades
semanais (28 sábados – 2 a 4 horas por sábado).
Proposta geral de conteúdos para ano I
Datas que ocorrem as formações dos jovens lideres:
Formação 1: 06/04/2014
Formação 2: 03/05/2014
Formação 3: 07/06/2014
Formação 4: 16/08/2014
Formação 5: 28/09/2014
Formação 6: 25/10/2014
Formação 7: 14/10/2014
Formação 8: 29/11/2014

Atividade 4: Programa de Formação de Mediadores (P F M) –
Proposta geral de conteúdos para ano I
Módulo 1 - ESPORTE EDUCATIVO
Conteúdo: Conceitos do Esporte Educativo e Educacional; Mediação em Esportes
Educativos; Metodologia dos 3 tempos; Modalidades do Esporte3.
Módulo 2 – A PRÁTICA DO ESPORTE EDUCATIVO COM A METODOLOGIA DOS
ESPORTES3
Conteúdo: FutRua3; Hand3; Vôlei3; Basquete3; Badmington; slackline; Rugby,
Atletismo, uso de planilhas.
Módulo 3 – A PRÁTICA DOS ESPORTE EDUCATIVO COM A METODOLOGIA DOS
ESPORTES3 E OUTRAS METEDOLOGIAS – TIRANDO DÚVIDAS E
INTRODUZINDO NOVOS CONTEÚDOS
Módulo 4 – PLANEJAMENTO E EVENTOS
Os módulos foram desdobrados nos 8 Programas de Formação de Mediadores. Cada
programa aprofundou uma ou duas modalidades, planilhas e mediação. A partir do 3º
programa foram iniciadas a discussão dos Fóruns da Juventude. Em todos tivemos um
momento para avaliar e planejar o NUCEL para cada comunidade.

PFM – Formação 1: 06/04/2014

PFM - Formação 2: 03/05/2014
Fotos das formações

PFM – Formação 3: 07/06/2014

PFM – Formação 4: 01/08/2014

Formação 5: 28/09/2014

Formação 6: 25/10/2014
Fotos das formações

Formação 7: 14/10/2014

Formação 8: 29/11/2014

Atividade 4: Programa de Formação de Mediadores
Divulgação do Encontro de Formação

Atividade 5: Oficinas de Animação
A atividade de produção de animação teve um atraso em função de ter sido
executada com a participação de intercambistas da Alemanha, especializados na
área. Contudo, mesmo com o atraso foram realizadas 11 oficinas e 2 festivais.
Datas das oficinas:
11/08/14 - Introdução a história da animação
02/09/14 - Produção animação
09/09/14 - Produção animação
18/09/14 - Construir Story board (contar história quadro a quadro)
25/09/14 - Produção animação
02/10/14 - Produção animação
09/10/14 - Edição das produções
16/10/14 - Edição das produções
23/10/14 - Continua a Edição
28/10/14 - Dia Internacional da Animação

06/11/14 - Finalização das produções
13/11/14 - Exibição de todas as Animações produzidas para escolas em festival.
Resultados: 5 animações produzidas pelos próprios alunos.

Fotos das oficinas

Atividade 6: Realização de Festivais
Foram realizados:
5 Festivais de Esportes
2 Festivais de Animação
1 Seminário de Esporte e Desenvolvimento.
5 Festivais de Esporte
05/04/14 - I Festival de Esporte do argola e Tambor
15/06/14 - II Festival de Esporte do Gapara
02/08/14 - III Festival de Esporte do Residencial Primavera
11/10/14 - IV Festival de Esporte da Vila São João batista
20/12/14 - V Festival de Esporte de Encerramento do Projeto – Brinquedos Cantados
2 Festivais de Animação
28/10/14 - I Festival de Animação
29/10/14 - II Festival de Animação
1 Seminário de Esporte e Desenvolvimento.
13 e 14/11/14 - Seminário de Esporte e Desenvolvimento: conceitos, pesquisas e experiências.

Atividade 6: Realização de Festivais
Festivais de Esporte

Os festivais são formas de mapeamento de interesse da comunidade e também de ampla
divulgação do trabalho do NUCEL. Todos foram feitos pelos jovens, desde a mobilização
até a mediação das diferentes oficinas. Os Festivais ocupam apenas um turno do dia e
sempre se realizam aos sábados, ou domingos.
Festivais de Animação

Dia 28 de outubro é comemorando o dia Internacional da Animação o maior festival de
cinema animado do Mundo. São 51 países participando dessa festa, no Brasil mais de 300
cidades incluindo São Luis do Maranhão que nesse ano a UEB João do Vale foi o espaço
onde foi realizado essa comemoração de produções de todo o mundo, com 1 hora e meia
de mostra brasileira e 1 hora e meia de mostra internacional, inclusive com a
demonstração das produções dos alunos da escola.
Seminário de Esporte e Desenvolvimento

A pauta do seminário envolveu a apresentação do conceito do esporte e
desenvolvimento, bem como as experiências e pesquisas relacionadas a esse campo.
Envolvendo assim, UFMA, NUCEL, Baixada Maranhense e Rede de Adolescentes e Jovens
pelo Esporte Seguro e Inclusivo (REJUPE - MG).

II Festival

I Festival

Fotos dos festivais

III Festival

IV Festival

Atividade 6: Realização de Festivais
Divulgação de Festival

Atividade 6: Realização de Festivais
Divulgação de Festival

Atividade 6: Realização de Festivais
Divulgação de Festival

Atividade 7: Reuniões para Organização do NUCEL e Fórum da
Juventude
As reuniões para organização dos NUCEL iniciaram através das visitas em cada comunidade
realizada a partir de fevereiro, intensificadas em março e sobretudo com o início do Programa
de Formação de Mediadores, em abril.
Nas reuniões iniciais estiveram presentes lideranças locais ( Maria de Fatima Mousinho, José
Maria Corres, Lindalva Pinto, José Maria/ Cleonice Silva, Maria Olinda Alves), adolescentes e
jovens. Também estiveram presentes nessas reuniões iniciais pais dos adolescentes e jovens. A
média de participantes em cada uma dessas reuniões foram de 25 pessoas.
Ao longo do Projeto, nas atividades realizadas aos sábados, com acompanhamento da equipe de
profissionais do Formação, o NUCEL sempre foi discutido: o que funcionava, não funcionava,
estruturas que estavam com defeitos, problemas com alguns espaços, material para ser reposto,
novas modalidades, organização dos eventos.
As reuniões para organização dos Fóruns da Juventude iniciaram em abril com a proposta dos
jovens líderes realizarem o mapeamento das organizações juvenis existentes. Inicialmente eles
elencaram todas as que conheciam e, em um segundo momento aplicaram um questionário
elaborado para esse fim.

Contudo, as reflexões sobre o que é um Fórum da Juventude, sua importância e passos a serem
dados na mobilização do mesmo foram realizadas durante o Programa de Formação de
Mediadores – PFM , a partir do mês de julho. Desde esse momento, todos os Programas tinha
uma sessão para a temática Fórum da Juventude.

Atividade 8: Atividades semanais de esportes
O Formação desenvolve seus projetos com algumas estratégias básicas:
Mobilização de Sujeitos  Programas de Formação  Estruturação de Espaços  Reaplicação
de conhecimentos  Articulação de Redes.
Essas estratégias geram as novas tecnologias, como por exemplo o NUCEL.
Durante todo o projeto teve 5 profissionais responsáveis diretamente pelo trabalho e mais 3
envolvidos de maneira pontual.
Todos os sábados em cada comunidade havia um profissional que desenvolveu atividades com
os 10 jovens lideres e mais 20 ou 30 crianças como publico direito. Os profissionais: Diane
Sousa, Karolyne da Luz, Margarida Freitas e Mari Jones. Todas as quintas feiras também foi
desenvolvido atividades na escola UEB Joao do Vale, sob a responsabilidade de Kassiana Pessoa.
Durante a semana ou quando por resultado de uma dificuldade o profissional não comparecia,
quem assumia a responsabilidade eram os Jovens Lideres, que com uma agenda semanal de
monitoramento das praças de esporte e das oficinas, assumia a execução da atividade.
Essa dinâmica está em um Informativo apresentado no Encontro Final, junto com o Encontro
dos Fóruns. Serão 2 informativos: um sobre a dinâmica mais política, de mobilização dos jovens
e lideranças; outro sobre as atividades de esporte educativo realizadas semanalmente e durante
os eventos.

Gapara

São João da Boa Vista
Fotos das atividades semanais

Residencial Primavera

Argola e Tambor

Atividade 8: Atividades semanais de esportes
Divulgação de atividade realizada

Atividade 8: Atividades semanais de esportes
Divulgação de atividade realizada no Residencial Primavera

Atividade 8: Atividades semanais de esportes
Divulgação de atividade

Atividade 9: Construção e execução de calendário de atividades com
ampla divulgação
Para a construção do calendário de atividades do NUCEL foi pensado três
modalidades.
1. Programa de Formação de Mediadores – PFM
2. Atividades semanais aos sábados
3. Reuniões técnicas para planejamento de conteúdos, estratégias de divulgação.
Sendo os dois primeiros com temas gerais, locais e datas, conforme explicitação
anterior, as reuniões técnicas ocorreram sempre as terça e quarta feira na sala de
reunião na sede do Formação.
Para divulgação das ações do projeto, diversas formas e canais foram utilizados:
- Face/ Fanpage/ Sites
- Produção de spot
- Carros de som nas comunidades antes dos Festivais e da Corrida da Alegria.
- Reportagens da TV guará em dois eventos: Festival 3 tempos no Residencial
Primavera, na cobertura da III Corrida da Alegria.

Atividade 10: Produção do Portal NUCEL
Endereço: nucel.wordpress.com

Atividade 11: Corrida da Alegria
Corrida realizada em 30 de novembro, com a participação de 65 corredores
profissionais e 76 jovens das comunidades onde o NUCEL é desenvolvido.

Fotos da Corrida

Atividade 12: Oficinas de Produção de material educativo
Desde a concepção deste projeto a ideia foi consolidar planilhas ilustradas e, em oficinas de
animação, com estudantes da UEB João do Vale, produzir animações com a temática do esporte 3
e uma história em quadrinho para ser trabalhado em escolas públicas. Esta, podendo vir a ser
também animada.
O início da atividade de produção de animação em Esportes 3 demorou um pouco porque
planejou-se de realizá-la junto com intercâmbio do Programa ASA, da Alemanha, porque jovens
alemães especializados na área estariam a partir de agosto no Formação e tinham escolhido esse
projeto para se envolverem.
Os estudantes da UEB produziram 5 animações (para aprender técnicas como stop motion,
pixilation e 2 D) em 11 oficinas. Foi organizado e realizado 2 festivais internos de animação com
as produções dos alunos (ainda não finalizadas) e outras animações que serviram como
referências.
Também foram adaptadas as modalidades Badminton e Rugby para o Esporte 3 e houve oficinas
de produção de materiais alternativos, como travinhas de cano PVC.
Nesse processo, a cada novo projeto, novo núcleo implantado, os conhecimentos não apenas são
reaplicados e disseminados como também novos conhecimentos passam a ser produzidos, como
resultado das experiências locais. Por exemplo, Rugby 3 foi adotado pela primeira vez nos NUCEL
da área Itaqui Bacanga. Esse material estará sendo disseminado em um dos boletins do Projeto,
bem como uma animação com personagens criados específicos para os Núcleos da Região do
Gapara.

Atividade 13: Realização de evento final dessa etapa

Essa atividade foi
realizada concomitante
ao Encontro dos Fóruns
da Juventude. Conforme
programação ao lado.
Dentro da Programação
previu-se momentos de
Avaliação do NUCEL e
de entrega de
certificados.

Atividade 14: Discussão do funcionamento dos Fóruns e do modelo de
gestão dos núcleos
No período de julho a dezembro de 2014 os jovens líderes do Projeto NUCEL
além do mapeamento dos grupos juvenis das comunidades e do envolvimento
direto nas atividades do Núcleo de Esporte e Lazer organizado na comunidade
onde residem refletiram sobre a implantação de Fóruns da Juventude.
Abaixo seguem as constituições dos Fóruns da Juventude NUCEL GAPARA
FÓRUM
JUVENTUDE
ARGOLA
TAMBOR

GAPARA

DA
E

DIRETOR/ COMISÃO

FÓRUM
JUVENTUDE

DA

Presidente: DAVID SOUSA CANTANHEDE
Vice Presidente: RAYANE PHELIPE GALDEZ CAMPOS
Secretário Geral: ÍCARO SANTOS ARAUJO
1º Secretário: MARIA DE FATIMA BRITO
Tesoureiro Geral: VANESSA PEREIRA
1º Tesoureiro: NAYANE CARDOSO FERREIRA MIRANDA
Diretor Social: FABIANA ANDRESSA DOS SANTOS
CAMARA
Diretor de Imprensa: RENAN MATEUS GALDEZ CAMPOS
Diretor de Esportes: RUAN VICTOR COMBRA SANTOS
Diretor de Cultura: CARLA BIANCA FERREIRA FURTADO
Diretor de Saúde: BRUNO FERREIRA LIMA
Diretor de Meio Ambiente: GUSTAVO VINICIUS MAGALHAES
LEITE

RESIDENCIAL
PRIMAVERA

JOSENILDE FONSECA MARQUES
VANESSAA CRISTINA
THALLYA FONSECA MARQUES

INGRID ELISABETH CARDOSO SOUSA
RAYWNADERSON MARTINS OLIVEITA
YASMIN CRISTINNE CARDOSO SOUSA
RAYANE DA SILVAA XAVIER

VILA SÃO
BOA VISTA

ANYLVA COSTA MORAES
WAGNER CESAR DUTRA LICÁ
RAISSA COIMBRA MENDES
RAYANE COIMBRA MENDES
NATANAEL
FERREIRA
DOS
SANTOS

JOÃO

DIRETOR/ COMISÃO

Atividade 14: Discussão do funcionamento dos Fóruns e do modelo de
gestão dos núcleos
No período de julho a dezembro de 2014 os jovens líderes do Projeto NUCEL além de
aprofundarem a temática realizaram reuniões na comunidade envolvendo outros jovens,
lideranças e interessados para criação do Fórum de Juventude.
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Aulas de alemão

Aulas de alemão
O Formação desde 2003 investe em intercâmbios de jovens (interestadual, nacional e
internacional). Fora do Brasil, sobretudo com países sul americanos e Alemanha. Por
essa razão, tem investido em todos os programas de formação de jovens (diferentes
projetos) que realiza em aulas (mesmo que com fundamentos básicos) de espanhol,
inglês e alemão). Nos Nucel optou-se pelo alemão porque a mesma foi planejada para
ser ministrada por intercambistas alemães que o Formação recebeu em sua sede. A
exemplo disso em 2014 o formação enviou para a Alemanha uma delegação de 15
jovens e educadores que passaram 30 dias conhecendo experiências de escola e da
cultura local. O mesmo pode vir a acontecer com jovens dos NUCEL, como já ocorreu
(em nível nacional) com 7 jovens do NUCEL (6 para o Festival Internacional em
Fortaleza e 1 para Festival For Hope no rio de Janeiro).
Ao todo foram 12 sessões de estudo que ocorrerem todas as quinta feiras com
adolescentes, jovens e adultos das 4 comunidades, mas com as aulas acontecendo na
comunidade Argola e Tambor envolvendo 2 jovens alemães.

Festival Internacional em Fortaleza

Festival For Hope – Rio de Janeiro
FIFA

Seminário de Esporte e
Desenvolvimento - UFMA

Resultados

Resultados

OBJETIVOS E RESULTADOS
Objetivo Geral: Disseminar e ampliar a prática do esporte seguro e inclusivo em Argola e Tambor
(UEB João do Vale) e adjacências, nas proximidades da ferrovia Carajás, em São Luís - MA.
Implantar Núcleos Comunitários de Esporte e 4 Núcleos Implantados com as seguintes
Lazer
modalidades adaptadas para o esporte educativo
em 3 tempos: basquete, voleibol, futebol,
badminton, atletismo, Rugby, handebol e práticas
pontuais de jogos populares, slackline, dama e
xadrez humano.
Incluir crianças, adolescentes e jovens das 1.581 pessoas envolvidas nas diversas atividades,
comunidades abrangidas pelo projeto em sendo mais de 1.000 das 4 comunidades.
práticas semanais de esporte educativo.
Fomentar a criação de Fóruns da Juventude

4 Fóruns instalados sendo, 1 com diretoria
composta e 3 com comissão executiva.

Difundir a experiência através de práticas Por enquanto em site, páginas diversas de
educativas de comunicação.
Facebook e redes sociais envolvendo moradores
da comunidade. Portal ainda não inaugurado, mas
profissional de empresa de comunicação foi
contratado desde final de setembro.

