
1. APRESENTAÇÃO DO TEMA
Compreende-se o esporte como um instrumento pedagógico capaz de agregar valor à

educação, ao desenvolvimento das competências sócio emocionais e à formação

pessoal para a cidadania, participação e na inclusão de todos. Propondo um Complexo

esportivo no setor Pedro Ludovico proporcionará um espaço para crianças e

adolescentes participarem de programas de Iniciação Esportiva sem custo, e com a

infraestrutura adequada para atender a população que busca atividades de esporte e

lazer, dando uma qualidade de vida melhor para as crianças e adolescentes e a

população em geral. O complexo esportivo abrigara várias atividades e espaço de

recreação, valorizando e incentivando a pratica esportiva.

Dando oportunidades as crianças e adolescentes, de ter um estilo de vida melhor

através da pratica esportiva.
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2. ABORDAGEM TEMÁTICA
‘‘A prática esportiva tem o potencial de atingir o ser humano e sua totalidade, causando

efeitos positivos no organismo, no aspecto físico e biológico do indivíduo e também para
o âmbito mental e emocional. Os benefícios do esporte têm ultrapassado o limite do
bem-estar físico e tornar-se visível também a nível educacional e formativo para
crianças, adolescentes e jovens, conforme evidências da literatura atual’’ (BASSANI;
TORRI; VAZ, 2003, p. 90).
A prática regular da atividade física, em geral, pode proporcionar vários benefícios à
saúde e ainda constitui uma forma efetiva de prevenção à ocorrência de doenças
futuras. Em relação às crianças, a atividade física desempenha papel fundamental
sobre a condição física, psicológica e mental. Conforme descrevem Bois et al. (2005), a
prática da atividade física pode aumentar a autoestima, a aceitação social e a sensação
de bem-estar entre as crianças.

3. PROPOSTA PROJETUAL

Referências Bibliográficas4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabemos que o esporte sozinho não possui todas ferramentas necessárias para suprir

todas as problemáticas sociais existentes, mas ele tem sido eficaz quanto a integração,

interação, reintegração e a inclusão. Portanto o esporte tem auxiliado na mudança de

vida de crianças e adolescentes, vidas que estavam inseridas em um contexto de

violência, das drogas onde a carência moral, social e emocional eram presentes, e com

a introdução do esporte na vida dessas crianças proporcionaram a elas uma vida com

oportunidades diferentes no seu cotidiano, gerando mudanças que as levaram a ter

um novo quadro socioemocional.
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Figura 8 – Quadra Poliesportiva
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Figura 6 – Planta de Implantação
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