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EDITAL DE CHAMAMENTO FIEC Nº 03/2020 

 

PLANO DE TRABALHO 

 

(ANEXO II) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

NOME DO PROJETO: VOANDO ALTO ANO VI 

 

 

LINHA DE AÇÃO:  Esporte de Rendimento e Formação 

 

 

MODALIDADE ESPORTIVA: GINÁSTICA DE TRAMPOLIM 

 

 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1 – Nome da Organização da Sociedade Civil (OSC): ASSOCIAÇÃO 

METROPOLITANA DE DESPORTOS ACROBÁTICOS E GINÁSTICA EM GERAL 

– AMDAGG   

 

1.2 – Endereço da OSC: 

Rua: PEDRO ANTUNES VASCONCELOS, 91 

Bairro: VILA CASTELO BRANCO 

CEP: 13.061-276 

Website: https://www.iva.org.br/ 

E-mail da OSC: iva.campinas@gmail.com 

Telefone da OSC: (19) 99679.7694 

 

1.3 – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica: 

 

Número do CNPJ:  09.553.431/0001-50 

Data de abertura do CNPJ: 25/04/2008 

 

1.4 – Finalidade Estatutária (conforme descrito no Estatuto Social): 

I - Promover a prática de Esportes e atividade física nas suas diversas modalidades de expressão 

como esportes olímpicos, paraolímpicos e não olímpicos. 

II - Estimular e desenvolver o pleno exercício da cidadania, através da educação esportiva. 

III - Estudar, pesquisar e divulgar temas que estimulem o desenvolvimento do Esporte, 

Atividade Física, Bem Estar, Saúde, estando contextualizado no ambiente acadêmico, social, 

econômico ou cultural. 

IV - Promover e fomentar atividades educativas, culturais, esportivas e cientificas realizando 

eventos, apresentações, competições, festivais, pesquisas, seminários, congressos, cursos, 

treinamentos, editando publicações, vídeos, processamento de dados, assessoria técnica nos 

campos esportivos, educacionais, sociais e culturais.  

https://www.iva.org.br/
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V - Constituir assessoria especializada no desenvolvimento de projetos culturais, sociais, 

esportivos e ambientais a todo tipo de organização. 

VI - Promover a assistência social beneficentes nas áreas da saúde na infância, adolescência e 

educação para a educação de pessoas carentes. 

VII - Promover e fomentar ações de inclusão social. 

VIII - Promover e fomentar ações que possibilitem o desenvolvimento econômico e social e 

combate a pobreza; 

IX - Promover ações que fomentem a conservação do meio ambiente e promovam o 

desenvolvimento sustentável, 

X - Estimular a parceria, diálogo social e solidariedade entre segmentos sociais, participando 

juntos a outras atividades que visem interesses comuns. 

XI - Promover e zelar pelo elevado relacionamento da postura ética, da paz, da cidadania, dos 

direitos humanos, democracia e de outros valores universais entre seus associados e destes com 

terceiros. 

 

 

1.5 – Vigência do mandato da diretoria atual: 16/08/2017 até 16/08/2021 

 

1.6 – Dados do Presidente da OSC: 

 

Nome do presidente: Gisele Cristina Brão Felisbino 

RG: 30.988.090-7 SSP - SP 

CPF: 264.354.508-70 

Data de Nascimento: 20/06/1978 

Endereço residencial: Rua Pedro Antunes Vasconcelos, 91 – Campinas – SP. 

Telefone do presidente (celular e fixo): 19 992874404 

E-mail do presidente: giselebrao@yahoo.com.br 

 

 

1.7 – Responsável técnico das atividades e demais profissionais de educação física: 

 

Função: Responsável Técnico 

Nome completo: Rubens Celso Martins 

RG: 7.608.669-0 SSP-SP 

CPF: 035.435.238-56 

Número do registro profissional (CREFI):  060182-G/SP 

Validade do CREFI:  07/10/2024 

Telefone de contato (celular e fixo): 19 99679-7694 

E-mail: mataogintramp@gmail.com 

 

Função: Técnico Nível 1 

Nome completo: Lazaro Raynel Lamelas Ramirez 

RG:  RNE- V537222-G 

CPF: 233.128.378-80 

Número do registro profissional (CREFI): : 088940-P/SP 

Validade do CREFI: 08/03/2024 

Telefone de contato (celular e fixo): 19 982047922 

E-mail: assimetricas74@gmail.com 

 

mailto:giselebrao@yahoo.com.br
mailto:mataogintramp@gmail.com
mailto:assimetricas74@gmail.com
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Função: Técnico Nível 2 

Nome completo: Ingrid Caroline Zago 

RG:  47.078.250-x SSP-SP 

CPF: 450.999.438-96 

Número do registro profissional (CREFI): 153298-G/SP 

Validade do CREFI: 01/02/2025 

Telefone de contato (celular e fixo): 19 98258-7155 

E-mail: ingridzago13@gmail.com 

 

Função: Dirigente   

Nome completo: Catarina Trombetta Palermo 

RG: 23.592.891-4 SSP-SP 

CPF: 266.474.018-06 

Telefone de contato (celular e fixo): (19) 998896630 

E-mail: catarina.ctp@gmail.com 

 

 

1.8 – Responsável pelas informações de prestação de contas junto ao FIEC (responsável da 

entidade, não necessariamente o contador) 
 

Nome completo: Sonia Almeida Winter 

RG: 55.191.817-2 SP - SSP 

CPF: 437.239.507-87 

Telefone de contato (celular e fixo): (19) 3228-5964 

E-mail: contato@ggvcontabil.com.br 

 

 

2 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA (diagnóstico da 

situação): 

 

Panorama Geral: 

 O ano de 2020 foi marcado pelo início de nova reconfiguração social provocada pela 

Pandemia do COVID-19, impulsionando o aumento de pessoas na linha de pobreza, o número 

crescente de desemprego, o isolamento social, a saúde mental sendo prejudicada, locais de 

prática esportiva fechados, eventos esportivos cancelados, entre outros.  

O ano de 2021 ainda segue nestas condições com algumas flexibilizações. Após um ano, 

vários estudos apresentados indicam a prática de atividade física como fator de colaboração 

para a preservação da saúde tanto física quanto mental, fortalecendo a sociedade para que 

possamos passar por este processo nas melhores condições possíveis. 

 Fomentar o esporte é uma das grandes ferramentas para melhoria e mudança do quadro 

social e sanitário que está instalado desde o ano de 2020. 

 

O Município de Campinas: 

 O município de Campinas, no interior do estado de São Paulo, tem uma população atual 

de 1.213.792 habitantes (estimativa Censo IBGE 2020) residindo em uma área de 794,744 km², 

dividida em cinco regiões.  

A Região Sul é uma delas,   

mailto:ingridzago13@gmail.com
mailto:contato@ggvcontabil.com.br
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(...) limita-se pelos municípios de Itupeva e de Valinhos e é contornada 

pela Rodovia Santos Dumont – SP075 e atravessada pelas Rodovias 

Anhanguera – SP 330 e Rodovia dos Bandeirantes - SP 348, mas também 

ocupa um trecho bem curto da Rodovia Dom Pedro I – SP 065. 

A área mais ao Sul, ocupada pela Macrozona 6 (verde), apresenta pouca 

urbanização e caracteriza-se pela área rural de vocação agrícola, 

inclusive de produtos da fruticultura com exportação certificada. Possui 

diversas barreiras físicas naturais (cursos d’água) e construídas (rodovias, 

ferrovia, linhas de alta tensão, gasoduto). Está desconectada da malha 

urbana principal. Apresenta carência de equipamentos públicos 

comunitários e serviços de atendimento local, por tratar-se de área fora 

do perímetro urbano, além de conter algumas áreas ambientalmente 

degradadas. 1, 

 

A região sul, área de atuação do Instituto Voando Alto, é uma região marcada por 

severas desigualdades sociais expressas, sobretudo na ausência de renda.  

O presente projeto se propõe a ampliar o local de atuação, passando a ter mais um ponto 

de atendimento no Centro Esportivo Educacional no bairro Jardim S José, instalado em uma 

área de 22 mil metros quadrados nas proximidades da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

(Emef) Benevenuto de Figueiredo Torres.  

 A escola com quase 700 alunos de 6 a 15 anos de idade está inserida no território com 

alto número populacional, com baixa escolaridade, condições ssocio econômicas precárias, e 

crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social. Estes 

dados foram evidenciados pelo Diagnóstico Socioterritorial edição 2017, realizado pela FEAC, 

Campinas.2 

  

 

O Esporte – A Ginástica de Trampolim: 

  

 O esporte em 2020 foi marcado pelo fechamento dos locais de prática de atividade física 

e das aulas de ginástica de trampolim, o cancelamento dos campeonatos, a falta de condições 

de treinamento técnico para alto rendimento, a falta de disseminação da modalidade e como 

consequência a estagnação do progresso técnico dos atletas e da modalidade esportiva. 

 Estes dados são percebidos na prática. O Instituto Voando Alto, que atua na modalidade 

de ginástica de trampolim, em Campinas a mais de dez anos, atendendo crianças, adolescentes 

 
1
 Disponível em: <https://smcais-vis.campinas.sp.gov.br/sites/smcais-

vis.campinas.sp.gov.br/files/arquivos/relatorio_de_informacoes_sociais_campinas_-_2016_0.pdf>. Acesso em: 

11/01/2021 

 
2 Documento na integra: https://www.feac.org.br/wp-content/uploads/2018/07/Diagn%C3%B3stico-

Socioterritorial-13_07_18.pdf 
 

https://smcais-vis.campinas.sp.gov.br/sites/smcais-vis.campinas.sp.gov.br/files/arquivos/relatorio_de_informacoes_sociais_campinas_-_2016_0.pdf
https://smcais-vis.campinas.sp.gov.br/sites/smcais-vis.campinas.sp.gov.br/files/arquivos/relatorio_de_informacoes_sociais_campinas_-_2016_0.pdf
https://www.feac.org.br/wp-content/uploads/2018/07/Diagn%C3%B3stico-Socioterritorial-13_07_18.pdf
https://www.feac.org.br/wp-content/uploads/2018/07/Diagn%C3%B3stico-Socioterritorial-13_07_18.pdf
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e jovens, no Galpão de Lemos e que conquistou notório desempenho na linha de Rendimento, 

sendo a cidade do Estado de São Paulo que mais participou de Campeonatos Paulistas, 

Brasileiros, conquistando em diversos momentos vagas para Sul-americano e participando de 

Campeonatos Mundiais, parou de evoluir no esporte de alto rendimento e focou nas atuações 

de formação e ampliação nos atendimentos de base (formação) e manutenção da equipe de 

rendimento, com aulas em sua grande maioria sendo realizadas no formato online. 

 Diante da permanência do momento de pandemia, em um cenário instável sem uma real 

projeção ao retorno à normalidade, como também estando em consonância com o Plano de 

contingência do COVID-19 da Prefeitura Municipal de Campinas,3 o Projeto VOANDO ALTO 

ANO VI, pretende seguir com os atendimentos de Formação e Rendimento em Ginástica de 

Trampolim, para crianças, adolescentes e jovens atuando em parceria com a Secretaria 

Municipal de Esportes e Lazer, com o oferecimento de atividades ginásticas tendo como 

modalidade a Ginástica de Trampolim, sendo esta, a única entidade em Campinas, a oferecer 

tal modalidade como objetivo principal, e ampliando em mais um local de atendimento. 

Nos últimos cinco anos, o Instituto Voando Alto com o apoio do FIEC, desenvolveu o 

projeto Voando Alto, que está caminhando para seu sexto ano, consolidando assim a 

continuidade das aulas de formação e rendimento, atendendo gratuitamente aproximadamente 

setenta alunos do município e com a ampliação prevista para este ano pretende-se chegar a 

atender um total de 135 alunos. 

 

 

3 – LOCAL DE DESENVOLVIMENTO (separar por local se for mais de um): 

 

Local 1: 
Nome do Local: Galpão de Lemos 

Endereço do Local: Rua Francisco Teodoro, 1050 – Vila Industrial – Campinas – SP  

Responsável pelo Local: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 

 

Local:  (  ) Próprio  (  ) Privado  (X) Público 

 

Local 2: 
Nome do Local: Centro Esportivo Educacional 

Endereço do Local: R. Rodolfo Panoni - Jardim São José, Campinas - SP, 13051-170 

Responsável pelo Local: Secretaria Municipal de Educação 

 

Local:  (  ) Próprio  (  ) Privado  (X ) Público 

 

 

 

 

 

4 - OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICO: 

 

4.1.:Objetivos gerais: 

 
3
 Disponível em: https://covid-19.campinas.sp.gov.br/. Acesso em: 11/01/2021. 

https://covid-19.campinas.sp.gov.br/


 

6 

Garantir a continuidade dos trabalhos desenvolvidos para a prática da Ginástica de 

Trampolim, mantendo a tradição de Campinas em ser a cidade representativa desta modalidade 

dentro do Estado de São Paulo, bem como proporcionar à crianças, adolescentes e jovens, por 

meio das práticas esportivas, um ambiente social e seguro, para que se tornem protagonistas de 

suas histórias, em tempos atuais e futuros, assumindo um compromisso ético-político com a 

transformação, conscientes do seu papel para que possamos colaborar para reverter o quadro 

instalado pela pandemia,  estabelecendo objetivos claros para estimular a discussão e reflexão 

crítica das ações e das potencialidades dos indivíduos, mesmo em tempos caóticos e incertos, 

desenvolvendo consciência dos direitos e deveres, valorizando o ser humano, ampliando seus 

horizontes, criando novas perspectivas de vida, educando para que possam exercer a plena 

cidadania e colaborando na tentativa de superar as condições de vulnerabilidade social. 

 

4.2. Objetivos específicos: 

Oferecer aulas gratuitas de formação e rendimento à modalidade de Ginástica de 

Trampolim para um total de 135 crianças, adolescentes e jovens  de seis a vinte e dois anos de 

idade,  sem distinção de gênero, residentes em Campinas, com aulas semanais de acordo com 

a condição técnica e local de treino,  ao longo de doze meses para a Formação em Ginástica de 

Trampolim,  mantendo a tradição de celeiro de atletas desta modalidade, colaborando com a 

manutenção da saúde física e mental, e dentro do possível, atendendo as determinações 

sanitárias e esportivas, participar de campeonatos. 

 

 

5 -  ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

 

5.1. Contratação e Planejamento: realizar a contratação dos profissionais envolvidos no 

Projeto e realizar duas etapas de planejamento para fazer o alinhamento das atividades e 

elaboração do conteúdo a ser desenvolvido ao longo de seis meses. É de suma importância a 

participação de todos os professores na elaboração do programa que será desenvolvido, tendo 

a possibilidade de após seis meses, reavaliar os trabalhos e realizar o planejamento para o 

segundo semestre do projeto. 

 

5.2. Divulgação: visita nas escolas municipais para divulgar as vagas do projeto, bem como a 

utilização de veiculação das vagas no de facebook e instagram. 

 

 

5.3. Aulas e treinamentos para os Alunos: No presente projeto a dinâmica das aulas será 

diferenciada para cada local, sendo coerente com a proposta e o nível técnico. Ressaltando que 

os treinamentos e aulas além do formato presencial poderão seguir no online e /ou híbrido. 

 

Descrição da atividade considerando o presencial: 

 

Local 1: Galpão de Lemos 

 

5.3.1. Formação: Aulas duas vezes por semana, com duas horas de duração cada aula, com no 

máximo 15 alunos por turma. Sendo divididas por faixa etária e condição técnica e/ou 

habilidades, tendo como dois pilares norteadores que são: o entendimento da importância da 

prática da atividade física de maneira regular, como também o focando no desenvolvimento 

dos elementos da Ginástica de Trampolim com o propósito da melhoria técnica para a 

modalidade. Sempre respeitando as características individuais e fases de desenvolvimento de 
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cada aluno. Projeto dimensionado para o atendimento de até 30 atletas. 

 

 

5.3.2. Rendimento: serão formadas duas turmas de rendimento, uma com a carga horária de 

3x/semana com duas horas de duração cada. A segunda será quatro vezes por semana, de três 

horas cada, sendo composto por treinamento de acrobacias, séries e de preparo físico. As 

atividades serão desenvolvidas no Galpão de Lemos e eventualmente em locais para 

intercâmbios para aprimoramento técnico com a utilização de equipamentos específicos de 

musculação e preparo físico, bem como fosso. Projeto dimensionado para o atendimento de até 

15 atletas. 

 

Local 2: Centro Esportivo Educacional 

 

5.3.3. Formação: Aulas uma vez por semana, com de 1 hora de duração cada aula, com no 

máximo 15 alunos por turma. Sendo divididas por faixa etária entre 6 e 11 anos, tendo como 

pilares norteadores: o entendimento por parte do aluno da importância da prática da atividade 

física de maneira regular, conhecer a comunidade e suas necessidades de prática esportiva, foco 

no desenvolvimento dos elementos básicos da Ginástica de Trampolim e também na descoberta 

de talentos para a ginástica de trampolim. Projeto dimensionado para o atendimento de até 90 

alunos. 

 

5.4. Organização e Participação da Copa Campinas de Ginástica e/ou Copa Escolar de 

Ginástica de Trampolim: realização junto com a SMEL Campinas, com o objetivo de 

organizar o(s) Campeonato(s). A proposta acompanhará as determinações esportivas e 

sanitárias podendo ser no formato presencial, híbrido ou online. A proposta é proporcionar a 

participação dos alunos beneficiários do Projeto, sendo também aberto para Clubes e Escolas 

do município e região.  

 

5.5. Prestação de Contas e encerramento do projeto: realização em conjunto com o escritório 

de contabilidade, a(s) prestações de conta(s) parciais e/ou anual e o encerramento do Projeto. 

 

 

 

 

6 -  FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES: 

 

As atividades previstas no presente projeto poderão seguir os formatos presenciais, híbridos ou 

online. 

 

6.1. Contratação e Planejamento: a prioridade para a contratação dos profissionais 

envolvidos, será feita através da avaliação de currículo e identificação com a 

Modalidade. Os contratos serão firmados por meio de MEI. O Planejamento será 

supervisionado e coordenado pelo Responsável Técnico, com base no calendário da 

Federação Paulista de Ginástica, Confederação Paulista de Ginástica, Plano de 

Contingencia COVID-19 da Prefeitura Municipal de Campinas. 

 

6.2. Divulgação: as visitas nas escolas municipais para divulgar as vagas do projeto, será 
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realizada pelo Responsável Técnico, enquanto o Projeto tiver vagas disponíveis. E para 

a utilização de veiculação das vagas no de facebook e instagram serão realizados pela 

equipe de apoio voluntária do Instituto Voando Alto, divulgando as ações realizadas. 

 

 

6.3. Aulas e treinamento para os Alunos: 

 

Formação: Aulas são compostas por três etapas: a primeira de aquecimento e 

alongamento, a segunda etapa é a parte principal com a formação e as atividades 

específicas nos aparelhos e a terceira é a roda de conversa, neste momento abrimos 

espaço para os alunos compartilharem suas opiniões no âmbito dos comportamentos, do 

seu dia, criando um espaço de diálogo e confiança. 

 

Rendimento: os treinamentos serão planilhados de acordo com o Calendário da 

Federação Paulista de Ginástica e da Confederação Brasileira de Ginástica, sendo um 

total de quatro vezes por semana, composto por treinamento de acrobacias, séries e de 

preparo físico. Com a carga horária de até três horas por treinamento. Sendo 

desenvolvido no Galpão de Lemos e eventualmente em locais para intercâmbios de 

aprimoramento técnico com a utilização de equipamentos específicos, colchões e fosso, 

como também treinamentos de musculação e preparo físico. 

 

 

6.4. Organização e Participação da Copa Campinas de Ginástica e/ou Copa Escolar de 

Ginástica de Trampolim: para esta atividade requer um planejamento de quatro meses, 

desde a definição da data, com a agenda de campeonatos, elaboração do regulamento, 

autorizações formais junto a Secretaria, divulgação, compra de medalhas e troféus, 

realização e gestão das inscrições, organização do espaço e por fim a realização do 

Campeonato. 

6.5. Prestação de Contas e encerramento do projeto: todos os meses são realizadas a 

reunião com a equipe do escritório de contabilidade, para fazer os fechamentos da folha 

de pagamento, previsão de despesas, emissão dos documentos pertinentes, pagamentos 

e organização dos documentos que fazem parte da prestação de contas. No início e 

encerramento do projeto, fazer o trato e destrato através de contrato dos prestadores de 

serviços.   

 

 

 

7 -  CRONOGRAMA E PRAZO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES: 

 

 

Junho/2021 ● Contratação de Professores.  

● Planejamento das aulas.  

● Início da divulgação das vagas, sendo prioritariamente 

destinada à continuidade do Projeto Voando Alto VI.  
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● Início das aulas e treinamentos. 

 

Julho/2021 ● Treinamento e aulas.  

● Seguir com a divulgação das vagas até o seu total 

preenchimento. 

 

Agosto/2021 ● Treinamento e aulas.  

● Seguir com a divulgação das vagas até o seu total 

preenchimento. 

Setembro/2021 ● Participar do Campeonato Paulista e/ou Troféu São Paulo.  

● Treinamento e aulas.  

● Seguir com a divulgação das vagas até o seu total 

preenchimento.  

● Início da organização da Copa Campinas de Ginástica de 

Trampolim. 

 

Outubro/2021 ● Treinamento e aulas.  

● Seguir com a divulgação das vagas até o seu total 

preenchimento 

Novembro/2021 ● Treinamento e aulas.  

● Seguir com a divulgação das vagas até o seu total 

preenchimento. 

● Realização da Copa Campinas de Ginástica de Trampolim.  

Dezembro/2021 ● Participação no Campeonato Brasileiro.  

● Treinamento e aulas.  

● Seguir com a divulgação das vagas até o seu total 

preenchimento. 

● Encerramento interno das atividades anuais com apresentação 

para os Pais e Familiares. 

● Será conferido um descanso de final de ano de 27 de dezembro 

de 2021 a 09 de Janeiro de 2022. 

Janeiro/2022 ● Dia 10 retorno dos treinamentos e aulas.  

● Seguir com a divulgação das vagas até o seu total 

preenchimento. 

● Treinamento e aulas.  

● Seguir com a divulgação das vagas até o seu total 

preenchimento 

Fevereiro/2022 ● Treinamento e aulas.  

● Seguir com a divulgação das vagas até o seu total 

preenchimento 

Março/2022 ● Treinamento e aulas.  

● Seguir com a divulgação das vagas até o seu total 

preenchimento 

Abril/2022 ● Treinamento e aulas.  

● Seguir com a divulgação das vagas até o seu total 

preenchimento 

● Campeonato Paulista 

Maio/2022 ● Realização do Festival Interno de Ginástica de Trampolim 
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● Encerramento das aulas e treinamentos.  

Junho/2022 ● Finalização da prestação de  contas e destrato dos prestadores 

de serviços e profissionais. 

 

 

8 – METAS A SEREM ATINGIDAS: 

8.1. Atendimento de até 120 alunos da Formação. 

8.2. Atendimento de até 15 alunos no Rendimento. 

8.3. Participar de um Campeonato Estadual. 

8.4. Participar de um Campeonato Nacional/Brasileiro 

8.5. Realizar um evento de Ginástica de Trampolim em Campinas 

 

 

9 - FORMA DE EXECUÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 

9.1. Atendimento de até 120 alunos da Formação: através das aulas e inscrições 

9.2. Atendimento de até 15 alunos no Rendimento: através das aulas e inscrições 

9.3. Participar de um Campeonato Estadual: a partir do calendário da Federação Paulista de 

Ginástica 

9.4. Participar de um Campeonato Nacional: a partir do calendário da Confederação Brasileira 

de Ginástica 

9.5. Realizar um evento de Ginástica de Trampolim em Campinas, com a participação da 

equipe do Instituto Voando Alto (AMDAGG) e da SMEL Campinas. 

 

 

10 – PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DAS METAS: 

10.1. Atendimento de até 120 alunos da Formação: Lista de Presença 

10.2. Atendimento de até 15 alunos no Rendimento: Lista de Presença 

10.3. Participar de um Campeonato Estadual: Ficha de Inscrição 

10.4. Participar de um Campeonato Nacional: Ficha de Inscrição 

10.5. Realizar um evento de Ginástica de Trampolim em Campinas: material publicitário e 

fotografias. 

 

11 - NÚMERO DE ATLETAS / PARTICIPANTES DO PROJETO: 

 

CATEGORIA (de acordo com a modalidade)  E FAIXA ETÁRIA MASCULINO FEMININO 

Categoria de 10 a 20 anos (rendimento) 5 10 

Categoria de 8 a 10 anos (formação)             30 50 

Categoria de 11 a 15 anos (formação) 15 25 

TOTAL 50 85 

 

 

12 – COMPETIÇÕES QUE IRÁ PARTICIPAR E/OU REALIZAR: 

 

Nome da competição: Campeonato Paulista e/ou Troféu São Paulo 

Organizador: Federação Paulista de Ginástica 

Data prevista (mês): setembro 
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Nome da competição: Campeonato Brasileiro 

Organizador: Confederação Brasileira de Ginástica 

Data prevista (mês): dezembro 

 

Nome da competição: Copa Campinas de Ginástica de Trampolim. 

Organizador: Instituto Voando Alto (A.M.D.A.G.G.) 

Data prevista (mês): novembro 

 

13 – GRADE HORÁRIA DAS ATIVIDADES (informar por local se for mais de um): 

 

GALPÃO DE LEMOS: 

 

 

 Turma 1 

Formação 

Turma 2 

Formação 

Turma 1 

Rendimento 

Turma 2 

Rendimento 

Segunda-Feira    14h às 17h 

Terça-Feira 8h30 às 10h30 14h às 16h 8h30às 10h30 14h às 17h 

Quarta-feira      

Quinta-Feira  8h30 às 10h30 14h às 16h 8h30às 10h30 14h às 17h 

Sexta-Feira   8h30às 10h30 14h às 17h 

Responsável Lázaro Lamelas Ingrid Zago Lázaro Lamelas 

e Rubens 

Martins 

Rubens Martins 

 

 

 

CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL: (BARRACAO SAO JOSE) 

 

 

Formação Quarta-Feira Sexta-Feira 

Turma 1  8h30 às 9h30 

Turma 2  9h30 às 10h30 

Turma 3 14h às 15h  

Turma 4 15h às 16h  

Turma 5  14h às 15h 

Turma 6  15h às 16h 

Responsável Ingrid Zago Ingrid Zago 
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Reuniões de Planejamento: 

● Será destinado 1 hora/semana para cada professor para planejamento das atividades e 

reunião com o responsável técnico. 

● O responsável técnico terá horas para acompanhar a implementação das atividades no 

Centro Esportivo Educacional. 

 
 

14 – RECURSOS HUMANOS (Relacionar todas as pessoas envolvidas diretamente na execução da 

parceria, independente se será remunerada ou não, excetuando-se os atletas): 

 

Nome Função 

Carga 

Horária 

Semanal 

Forma de 

contratação: 
(CLT, RPA, MEI, 

Voluntário) 

Catarina Trombetta Palermo Dirigente 6h Voluntária 

Rubens Celso Martins Responsável Técnico 20h MEI 

Ingrid Caroline Zago  Técnico Nível 2 11h MEI 

Lázaro Lamelas  Técnico Nível 1 7h MEI 

GGV Contábil Contador 4h MEI 

Larissa Tristão Assistente Social 4h Voluntária 

 

 

15 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: 

 

Data do repasse do recurso Municipal: 09/06/2021. 

 

Valor a ser repassado: R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) 

 

 

 

16 - PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS: 

 

 

Despesa Item de Despesa Quantidade Valor Total R$ 

Serviços Técnico Responsável 1 37.200,00 

Serviços Técnico Nível 1 1 13.020,00 

Serviços Técnico Nível 2 1 16.128,00 

Serviços Contador 1 7.200,00 

Serviços Transporte 3 600,00 

Custeio Alimentação 3 600,00 

Serviços Passagem de Ônibus 3 900,00 

Custeio 
Divulgação do Projeto - manutenção 

do web site 
1 600,00 
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Serviços Anuidade  FPG 1 5.000,00 

Serviços Taxa de Inscrição Campeonato 3 1.500,00 

Custeio Pedágio 3 300,00 

Custeio Combustível 3 900,00 

Custeio Material esportivo  2 1.052,00 

    

    

    

TOTAL   85.000,00 
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17 - DADOS BANCÁRIOS DA PARCERIA: 

 
BANCO (Instituição financeira pública): BANCO DO BRASIL 

AGÊNCIA: 6852-7 

CONTA: 151.000-2 

: 

 

 

CAMPINAS,  07   DE ABRIL DE 2021 

 

 

 

 

GISELE CRISTINA BRÃO FELISBINO 

PRESIDENTE 

 


