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RESUMO: 

O Programa Esporte Integral é uma iniciativa educativa, alinhada à 

Política Nacional da Assistência Social enquanto política de proteção social a 

crianças e adolescentes entre seis e dezessete anos de idade, moradores do 

município de São Leopoldo. Também se caracteriza por um espaço de extensão 

universitária, por meio do desenvolvimento integral deste público e da 

qualificação acadêmica. Tem como objetivo a promoção do desenvolvimento 

humano e social através do esporte. Visa também assegurar um espaço 

qualificado de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações 

de afetividade e sociabilidade. 

Está alinhado a Missão Institucional da Universidade: Promover a 

formação integral da pessoa humana e sua capacitação ao exercício 

profissional, mediante a produção de conhecimento, o aprendizado contínuo e a 

atuação solidária para o desenvolvimento da sociedade. Assim como aos 

conceitos de Responsabilidade Social Universitária, sendo espaço de 

desenvolvimento de ações promotoras de formação cidadã, de inclusão social e 

de sustentação ambiental. Compõe o Centro de Cidadania e Ação Social 

Unisinos contando com parcerias com o setor público e sociedade civil. 

Em 27 anos de atuação o PEI se consolidou como referência local, 

regional e nacional em educação pelo esporte, multiplicando valores e 

metodologias, inspira e apoia outras iniciativas, pesquisa novas formas de 

educar e de intervir na comunidade, tendo sempre como meta, promover a 

formação cidadã, formando um coletivo em busca de uma sociedade mais 

igualitária em termos de oportunidades de desenvolvimento. 

  



4 

 

INTRODUÇÃO 

O PEI, no ano de 2016, completa 28 anos de existência. Uma iniciativa 

individual de um professor, Lauro Ely, que com um olhar atento percebeu a 

grande quantidade de crianças e adolescentes, moradores do entorno do 

campus da Unisinos, que se deslocavam até o Complexo Esportivo em busca de 

atividades. No princípio recolhiam bolas de tênis, ofereciam ajuda com materiais, 

queriam estar ali. A ação ganhou corpo acadêmico, sendo institucionalizado 

como um programa de extensão que hoje é caracterizado como um serviço 

socioassistencial da rede de proteção social básica.  

Foi um longo caminho, marcado pela determinação e perseverança de 

muitos em busca de um ideal de sociedade. Parceiros estratégicos como o 

Ministério do Esporte, através do então INDESP (Instituto Nacional de Desporto), 

Instituto Ayrton Senna - IAS e o Banco do Brasil-BB, se juntaram a parceiros 

locais como o Parque de Recreação do Trabalhador, a Casa Auxiliadora, na vila 

Glória, a Cruz Vermelha e a Escola da Cruz Vermelha, Centro Medianeira, a 

Associação Atlética do Banco do Brasil de São Leopoldo, recentemente Liga das 

Escolas de Samba de São Leopoldo, Sociedade Recreativa Cultural e 

Beneficente Imperatriz Leopoldense, Associação dos Moradores do Bairro 

Feitoria Seller e interface com os demais serviços, programas e projetos do 

Centro de Cidadania e Ação Social Unisinos - CCIAS. 

Conforme orientações e diretrizes da Política Nacional de Assistência 

Social que organiza e normatiza o Sistema Único de Assistência Social em todo 

o território nacional, entre elas podemos referenciar algumas legislações mais 

recentes como a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e 

Resoluções do CNAS como a nº 14, de 15 de maio de 2014, tendo em vista a 
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estruturação, a efetivação, a consolidação e o aperfeiçoamento dos serviços, 

projetos e programas sociais voltados à proteção social básica e especial para 

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social. 

Entretanto, faz-se necessário alinharmos os projetos sociais da Universidade a 

Política de Assistência Social. Para tanto, os projetos sociais que atuam e 

desenvolvem suas ações com o público-alvo crianças e adolescentes passam a 

partir de 2012, a serem reconhecidos como serviços de convivência e 

fortalecimento de vínculos. Enquanto um serviço de proteção social básica tem 

o compromisso de prevenir quaisquer situações de risco sociais de forma 

articulada e integradas à rede de serviços socioassistenciais do município. 

As atividades esportivas, grande área de atuação do PEI, são apoiadas 

no conceito de Esporte Social, entendendo o Esporte e o Lazer como direitos 

sociais e fatores de promoção da saúde, da cidadania e do desenvolvimento 

humano. O Esporte Social praticado, defendido e difundido no programa está 

alicerçado em princípios básicos relativos ao ser humano, como o princípio da 

inclusão e da participação de todos os indivíduos. Este esporte deve se ocupar 

com a difusão e multiplicação dos valores, sendo a moral e a ética seus 

norteadores.  

O conceito tem amparo legal na Lei 9.615 de 24 de março de 1998 (Lei 

Pelé), capt. III, artigo 3º que trata das manifestações do esporte e decorre sobre 

o esporte educacional: “O esporte praticado nos sistemas de ensino e em formas 

assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a hipercompetitividade 

de seus praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do 

indivíduo e sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer. ” 

Entende-se que o desenvolvimento de práticas de Esporte 

Social possibilita a garantia de direitos previstos em nossa legislação: 
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Na mesma Lei 9.615/1998 já citada acima, quando da instituição das 

normas gerais sobre o desporto, em seu Art. 2o, garante, em seu 

parágrafo III: “a democratização, garantido em condições de acesso às 

atividades desportivas sem quaisquer distinções ou formas de 

discriminação;” e em seu parágrafo V: “o direito social, caracterizado 

pelo dever do Estado em fomentar as práticas desportivas formais 

e não-formais.”  

 
É preocupação de nossa proposta de esporte, assim como nas ações já 

desenvolvidas pela universidade, deixar claro que o esporte não inclui, não 

educa e não transforma, simplesmente por sua realização. É de fundamental 

importância que possamos compreender o fenômeno esportivo em sua 

totalidade, pois como ressalta Assis (2005): 

 
O esporte é um dos fenômenos mais relevantes da 

sociedade moderna. Com pequenas nuances, ela está presente em 

textos, palestras, debates, enfim, em todos os lugares onde ele tem 

sido discutido. No entanto poucos são os lugares onde esta frase, ou o 

próprio fenômeno, tem sido analisado através de um senso crítico. É 

importante sabermos se este discurso crítico está sendo incorporado a 

prática dos projetos, não devemos apreender/incorporar o discurso 

crítico de modo a acreditar que apenas a força de nossa vontade basta! 

Não basta! As teorias críticas estão aí, mas também está aí o esporte 

tal e qual criticamos. A sua força conservadora é mais forte que nossos 

discursos e a eles resiste, pois sua força conservadora não reside nela 

mesma, mas na trama das relações sociais que a envolvem.  

 

METODOLOGIA 

O serviço é contínuo, permanente e de proteção, portanto suas ações 

acontecem durante todo o ano. 

Amparado fundamentalmente numa metodologia dialógica, participativa e 

coletiva, que busca a inclusão de todos os segmentos envolvidos no serviço, 

implicando-os no processo (desde o planejamento e monitoramento das ações 
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até sua avaliação) bem como nas tomadas de decisão, garantindo assim que as 

estratégias utilizadas/escolhidas conduzam ao alcance dos objetivos específico.  

Para uma melhor organização anualmente é elaborado um calendário 

com a participação direta de toda equipe educadora e dos educandos, que se 

fizeram presentes através de sugestões e críticas registradas e encaminhadas 

aos educadores ou através dos Conselhos Deliberativos Participativos ao longo 

do ano anterior. Esta ação ilustra a metodologia de gestão socioeducativa 

adotada: participativa estratificada. Nela se promovem espaços de participação 

e encaminhamento com os educandos, com os educadores, com as famílias e 

com a comunidade. A junção dos extratos é mediada pela coordenação. Para 

estabelecer prioridades e metas para um próximo período, consideram-se os 

resultados alcançados e projetam-se avanços coletivamente, envolvendo todos 

os sujeitos integrantes. 

A descrição metodológica segue o caminho: identificação dos locais de 

execução e os seus respectivos núcleos, a descrição do Esporte que orienta 

nossas ações, as trilhas prioritárias da responsabilidade Social Inaciana, e a 

caracterização dos diferentes locais de atendimento do Programa. 

Locais e horários de Atendimento: 

- Complexo de Esporte e Lazer da Unisinos (núcleo Unisinos), de segunda 

a sexta-feira, das 13h30min às 17h. Atividades ofertadas: Futebol, Dança, 

Percussão, Atletismo, Hóquei e Atividades Recreativas. 

- Sede da AABB São Leopoldo (núcleo AABB Comunidade), de terça a 

sexta-feira das 13h30min às 16h30. Atividades ofertadas: Futebol, Atletismo, 

Hóquei, Dança e Atividades recreativas. 
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- Associação de Moradores Feitoria Seller (núcleo Feitoria), terça, quarta 

e sexta-feira, das 13h30 às 16h30. Atividades ofertadas: Futebol, Atletismo, 

Hóquei e atividades recreativas. 

O Esporte que propomos:  
 

Segundo as diretrizes do Programa Esporte Integral, as ações 

desenvolvidas através do esporte devem possibilitar com que as crianças e 

adolescentes: 

 -Desenvolvam-se integralmente; 

-Valorizem a diversidade de opiniões e a resolução negociada de 

conflitos; 

-Convivam num ambiente saudável, de respeito e valorização das 

diversidades étnicas, raciais, religiosas e sexuais; 

-Sintam-se acolhidos e integrados; 

-Expandam seus universos artísticos e culturais, assim como habilidades, 

talentos e aptidões 

-Tenham maior conhecimento e capacidade de análise crítica da 

realidade. 

Ainda dentro das linhas que nos guiam dentro do esporte, acreditamos 

que a promoção de aprendizagens técnicas e táticas dentro das modalidades 

esportivas propostas é fundamental para garantia do vínculo das crianças e 

adolescentes com o projeto. No momento em que propomos o esporte como 

ferramenta de inclusão é fundamental proporcionar estas aprendizagens 

básicas.  

Os eventos ligados as modalidades (torneios, festivais, encontros) 

também fazem parte da estratégia, impactando principalmente na motivação das 



9 

 

crianças e adolescentes participantes, complementando as ações desenvolvidas 

regularmente e oferecendo outros espaços de vivência.  

Responsabilidade Social Inaciana 

Seguindo a Política de Ação Social da Rede Jesuíta de Cidadania e Ação 

Social e do Centro de Cidadania e Ação Social Unisinos, nossas trilhas 

temáticas, ou seja, os temas que nos orientam são:  

- Cuidado com a vida e o meio ambiente em todos os níveis, em acordo 

com a teoria de Ecologia Integral, defendida pelo Papa Francisco na Carta 

Encíclica Laudato Sí; 

-Políticas de superação da pobreza; 

-Educação das relações étnico raciais. 

No Programa Esporte Integral nossa maior ênfase dentro das trilhas 

temáticas está voltada a superação da pobreza, dentro do conceito de capital 

social1 e do desenvolvimento deste através das atividades propostas. 

Locais de Atendimento – Diferentes realidades de um mesmo município 

Núcleo Unisinos – Localizado no Complexo de Esporte e Lazer do Campus São 

Leopoldo da Unisinos. 

- Territórios de abrangência: Santa Tereza, Duque de Caxias e São João 

Batista. Neste núcleo, pela facilidade de acesso, também recebemos usuários 

de outras regiões da cidade. 

                                                           

1 Aqui utilizamos o conceito defendido pela sociologia, onde capital social implica a sociabilidade 
de um grupo humano, com os aspectos que permitem a colaboração e o seu uso. Sendo formado 
pelas redes sociais, pela confiança mútua e pelas normas efetivas, fatores que impactam 
diretamente na superação da pobreza.  
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- Características e principais vulnerabilidades detectadas2: Bairros 

periféricos localizados no entorno da Universidade. Crianças e adolescentes na 

rua, com baixo rendimento e assiduidade escolar, sem cuidado familiar ou 

institucional básico, expostos diariamente a fatores de risco, muitas vezes devido 

à ausência da família no turno inverso ao da escola. Crianças e adolescentes 

institucionalizados (em medida protetiva de acolhimento), com poucas opções 

de acesso a lazer e práticas esportivas. 

 Núcleo AABB Comunidade – Localizado na sede da Associação Atlética 

Banco do Brasil de São Leopoldo. 

 - Territórios de abrangência: São Miguel/Vila Paim, Vicentina, Fazenda 

São Borja, Barreira e Morro do Paula. 

 - Características e principais vulnerabilidades detectadas¹: Vila Paim: 

comunidade que faz parte do Bairro São Miguel, marcado pelo alto índice de 

violência e criminalidade, assim como de tráfico de substância psicoativas. 

Crianças e adolescentes na rua, com baixo rendimento e assiduidade escolar. 

Adolescentes em situação de desamparo social, com ingresso precoce no 

mundo do trabalho informal e marginal (ilícitos: drogas, pequenos furtos), com 

dificuldades em estabelecer projetos de vida ou manter a perseverança na busca 

da realização de seus projetos pessoais. Fazenda São Borja e Barreira: Bairro 

industrial, distante do centro, caracterizado pela falta de acesso a locais de lazer. 

Crianças e adolescentes expostos a fatores de risco, como ausência da família 

no turno inverso ao da escola, responsáveis pelos irmãos mais novos. Morro do 

Paula: comunidade periférica onde habitam aproximadamente 1.500 famílias em 

                                                           

2 Dados obtidos através dos registros de entrevistas com as famílias e também de visitas e 
reconhecimento das comunidades, assim como contato com instituições de atendimento a 
crianças e adolescentes e escolas da região. 
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situação irregular, já que o local é uma área de conservação ambiental. A 

principal atividade do local é a extração de pedras. Não possui rede de água, 

esgoto e energia elétrica. Crianças em situação de trabalho infantil, executando 

atividades nas pedreiras da região, famílias com precário acesso a renda e 

serviços públicos. 

 
 Núcleo Feitoria Seller – Localizado na sede da Associação de Moradores 

do Bairro Feitoria Seller. 

 - Comunidade atendida: Seller, Feitoria Cohab, Feitoria, Kilombo do Sul. 

 - Características e principais vulnerabilidades detectadas¹: Maior bairro da 

cidade, com aproximadamente 36.000 habitantes, distante do centro, 

caracterizado pela falta de acesso a locais de lazer. População com 

predominância de afrodescendentes. Crianças e adolescentes de famílias com 

precário acesso a renda e serviços públicos.  

 

OBJETIVO GERAL 

 Atender crianças e adolescentes através de atividades que oportunizem 

a formação cidadã. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 - Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e 

social, desenvolvendo o cuidado com a vida, com o respeito a diversidade étnico-

racial e superação da pobreza; 

 -Acompanhar, incentivar e contribuir para o desenvolvimento escolar, bem 

como a inserção, reinserção e permanência no sistema educacional; 
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 -Incidir na elaboração e efetivação de políticas públicas ligadas aos 

direitos das crianças e adolescentes na educação, esporte e lazer; 

 -Promover estratégias de formação permanente para acadêmicos e 

equipe técnica. 

 

LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO 

O Programa se desenvolve no município de São Leopoldo que se destaca 

como o quarto município da Região Metropolitana de Porto Alegre que recebe 

mais pessoas de outro município para trabalhar ou estudar. Possui Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH 0,805, Esse número, embora seja classificado 

como alto, ainda é menor do que o índice do Rio Grande do Sul – 0,814. 

De acordo com os dados da prefeitura, São Leopoldo conta com uma 

população de 209.611 habitantes e uma taxa de urbanização de 99,7% contra 

0,30% na área rural. Do total da população 16.233 estão na faixa entre 06-10 

anos, 14.418 entre 11-14 anos e 10.921 entre 15-17 anos. A partir destes dados 

podemos observar que aproximadamente 19% da população do município se 

encontra na faixa etária entre 06 e 17 anos. 

Também merece destaque o alto índice de abandono escolar registrado, 

com taxas de 3,3% no ensino fundamental (a média no estado do RS é 1,4%). 

No ensino médio a taxa é de 13,9%, igualmente mais alta que a média estadual 

(10,01). (Fonte MEC/INEP – CENSO Escolar da Educação Básica, 2010).  

O PEI atende toda a cidade de São Leopoldo, abrangendo diretamente as 

seguintes regiões e seus respectivos bairros: 
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Região  Bairros  

Centro          Cristo Rei 

Oeste 
São Miguel, Vicentina e São João 
Batista 

Sul 

Santa Tereza, Duque de Caxias, 
Fazenda São Borja, São Borja 
Barreira, Morro do Paula, Jardim 
América, Cohab Duque de Caxias 

Leste 
Feitoria, Kilombo do Sul, Feitoria 
Cohab, Seller 

Norte         Arroio da Manteiga, Boa Vista, Vila Nova 

Sudeste         Santo André, Vila Nova, Vila Born 

Nordeste         Bom Fim 

 

PÚBLICO ALVO 

O público atendido pelo programa segue a Resolução nº 01 de 21 de 

fevereiro de 2013, que define o público prioritário para os Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos:  

I - em situação de isolamento;  

II - trabalho infantil;  

III - vivência de violência e, ou negligência;  

IV - fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos;  

V - em situação de acolhimento;  

VI - em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto;  

VII - egressos de medidas socioeducativas;  

VIII - situação de abuso e/ ou exploração sexual;  

IX - com medidas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente - 

ECA;  

X - crianças e adolescentes em situação de rua; 
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XI- vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência; 

 Esse público acessa o programa através de diferentes formas: procura 

espontânea, busca ativa, encaminhamento da rede socioassistencial, 

encaminhamento das demais políticas públicas e articulação com as escolas, 

encaminhamentos de Serviços e Projetos vinculados ao CCIAS.  

 Participam do Programa 300 crianças e adolescente por ano. 

Abaixo apresentamos uma síntese do público atendido nos anos de 2015 e 2016: 

Participantes por Bairro: 

Duque de Caxias/Cohab Duque - 28% 

Morro do Paula - 18% 

Feitoria Cohab - 17% 

Santa Tereza - 14% 

São Miguel - 11% 

Feitoria Seller – 11 

-Participantes por Faixa Etária 

Mirins (6 a 9 anos) - 19,33% 

Pré-adolescentes (10 a 12 anos) - 49,07% 

Adolescentes (13 a 17 anos) - 31,59% 

Participantes por Gênero 

Feminino - 35,3% 

Masculino - 64,6% 

Participantes por etnia 

Branco - 168 

Pardo- 50 
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Não Informado- 20 

Negro- 24 

Amarelo -4 

Participantes Cadastrados no Programa Bolsa Família 

Cadastrados - 32,07% 

Não Cadastrados - 59,85% 

Não Informado - 7,43% 

Renda Familiar Média  

 R$1.546,30 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS 

Ações de Atendimento ao Público 

Colônia de Férias:  Espaço diferenciado de convívio, oferecido aos 

usuários durante os meses de janeiro e fevereiro. As atividades são realizadas 

no Complexo de Esporte e Lazer da Unisinos e na sede da AABB São Leopoldo. 

São priorizadas práticas recreativas e de lazer, como passeios, atividades na 

piscina, acantonamento, gincanas, etc.  

Atletismo: Desenvolvido em todos os núcleos de atendimento, oferece 

aulas de atletismo, de duas a três vezes por semana, para cada faixa etária 

atendida, nas diversas modalidades do atletismo em formatos oficiais e 

variações. Dentro da programação, são realizados jogos de integração e eventos 

no âmbito interno e externo do serviço, objetivando a integração e a troca entre 

os diferentes grupos participantes, intercâmbios esportivos e participação em 

torneios locais e regionais. Também são realizadas atividades em parceria com 

instituições que investem na prática do atletismo. 
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Futebol: Desenvolvido em todos os núcleos de atendimento, oferece 

oficinas e aulas de futebol, de duas a três vezes por semana, para cada faixa 

etária atendida, nas modalidades futebol de campo e futsal em formatos oficiais 

e variações. Dentro da programação, serão realizados jogos de integração e 

eventos no âmbito interno e externo do projeto, objetivando a integração e a troca 

entre os diferentes grupos participantes, intercâmbios esportivos e participação 

em torneios locais e regionais.  

Faz parte destas atividades o desenvolvimento da metodologia Futebol 

Callejero (Futebol de rua), assim como atividades em conjunto com o Movimento 

de Futebol Callejero, que reúne organizações da América Latina que 

desenvolvem esta prática. Esta metodologia tem sido o principal instrumento 

para incitar uma participação ativa e mais democrática em outros âmbitos da 

vida, o que suscitou a demanda da criação de um grupo unificado dos 

adolescentes de todo o programa. (Ver tópico Adols Esporte Clube). 

Hóquei Sobre Grama e Indoor: Desenvolvido em todos os núcleos em 

parceria com a Federação Gaúcha da modalidade, oferece aulas de hóquei 

sobre a grama e indoor, de uma a duas vezes por semana para todas as faixas 

etárias.Dentro da programação, são realizados jogos de integração e eventos no 

âmbito interno e externo do projeto, objetivando a integração e a troca entre os 

diferentes grupos participantes, intercâmbios esportivos e participação em 

torneios locais e regionais.  

Iniciação Esportiva: São espaços onde se oferece aos educandos a 

oportunidade de conhecer diversas práticas esportivas e recreativas. O projeto 

é desenvolvido com os grupos de 06 a 09 anos de idade, onde a ampliação do 
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repertório motor é essencial para a valorização e futura permanência nas demais 

atividades esportivas. 

Adols Esporte Clube: Espaço participativo que estimula a reflexão crítica, 

formação cidadã ativa, desenvolvimento de lideranças e protagonismo juvenil. 

São realizados encontros semanais, onde os adolescentes dos três núcleos se 

reúnem para um momento de discussão sobre os mais diversos temas que 

emergem na cultura da atualidade. O encontro sempre tem como base a 

prática do futebol, sendo esta prática a grande geradora dos temas debatidos 

no grupo.  

Baturidança: Grupo de dança e percussão que se insere no contexto de 

formação integral das crianças e adolescentes, através da arte, construindo e 

ampliando conhecimentos. Participam do grupo crianças e adolescentes 

devidamente matriculados no serviço e também ex-integrantes que participam 

apoiando nos ensaios e apresentações.  As atividades ocorrem de uma a duas 

vezes por semana no núcleo Unisinos (dança e percussão).  

Dentro das atividades do grupo está a produção e realização do Festival 

Movimento PEI, mostra de Dança, aberta a comunidade, que viabiliza a 

apresentação de produções artísticas desenvolvidas com grupos de dança de 

projetos sociais e da rede de educação regular. O Festival possibilita a 

divulgação, o intercâmbio e a inclusão, como também estimula os diferentes 

trabalhos realizados na região dando visibilidade a estes. Em 2016 o Festival 

terá sua 5ª edição.  

Atendimentos: São desenvolvidas por profissionais do Serviço Social e 

Psicologia que objetivam reconhecer o público alvo, fortalecer os vínculos 
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familiares e comunitários e prevenir situações de risco. Buscam potencializar a 

família como unidade de referência. Fazem parte dessas ações: 

-Acolhimento às famílias: Entrevistas, fichas de inscrição, 

documentações, informações em geral. 

-Visitas domiciliares: Realizadas conforme necessidades e demandas do 

Público Alvo. 

-Arquivo de documentos: Documentos relacionados aos atendimentos: 

fichas de inscrição, documentos dos responsáveis e usuários, relatos, etc. 

-Controle de frequência nas atividades: Contato com famílias, 

desligamentos, retornos. 

-Encaminhamentos: As Redes Socioassistenciais, escolas, etc. 

-Atendimentos Individuais: Atendimentos aos usuários realizadas durante 

as atividades, ou conforme demanda, juntamente com familiares.  

Conselhos Deliberativos Participativos: Os Conselhos Deliberativos 

Participativos se caracterizam como o principal espaço de participação. É neste 

espaço que os usuários e demais envolvidos (representantes do serviço, 

familiares, parceiros, comunidade, escolas, poder público) avaliam e deliberam 

sobre as ações desenvolvidas pelo Serviço. São desenvolvidos em todos os 

núcleos de atendimento, as reuniões são bimestrais e pautam pela reflexão e 

tomada de decisão, incentivando novas práticas, posturas e valores nas relações 

de poder, nas relações de gênero e nas relações étnico-raciais, favorecendo o 

crescimento pessoal e coletivo. É um espaço de formação política e cidadã. 

  Ações Temáticas: Buscam trabalhar temas transversais, priorizando as 

três ênfases da RSU: Enfrentamento a pobreza, cuidado com o ambiente em 

geral, de forma especial com a água e Educação das relações étnico raciais. 
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Também são desenvolvidas ações que pautam temas sugeridos pelos 

educandos ou detectados como demandas pela equipe.  Podem ser realizadas 

em formato de oficinas, eventos ou projetos educativos. Tais ações podem ser 

conduzidas pelos profissionais e/ou estagiários do serviço, como também por 

voluntários ou parceiros que dominem os conteúdos a serem trabalhados. 

As atividades são planejadas de acordo com as particularidades de cada 

núcleo de atendimento, respeitando a cultura local e as vulnerabilidades 

detectadas. Com os grupos de adolescentes (13 a 17 anos) também são 

realizadas atividades voltadas ao planejamento dos projetos de vida, assim 

como ações referentes ao mundo do trabalho. 

Eventos: Além de eventos ligados às modalidades esportivas, o serviço 

organiza eventos voltados à integração de todos os grupos participantes, como 

gincanas, almoços, reuniões, comemorações de datas festivas, integrações com 

familiares, etc. 

Ações de Formação 
 

Reuniões de Formação e de Planejamento: Contemplam momentos de reflexão 

e aprendizagem acerca de temas pertinentes à formação dos estagiários e 

equipe técnica, especialmente relacionados ao seu papel de educadores e/ou 

facilitadores sociais. São espaços de troca entre equipe técnica e estagiários, 

realizados sistematicamente às segundas-feiras (caráter de formação) ao final 

(caráter de formação e avaliação) e início de cada semestre (caráter de formação 

e planejamento). Os encontros são registrados em formulário próprio. 
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 Ações de Representação Política 

Reuniões da Rede Socioassistencial e Micro Redes: O serviço procura estar 

representado e constituir-se como agente articulador nesses espaços, 

contribuindo dessa forma para a construção/fortalecimento de uma rede que seja 

efetiva no atendimento e superação das vulnerabilidades dos usuários, 

promovendo um espaço de constante proteção e vigilância social; 

  
 Representação no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança 

e do Adolescente – COMDEDICA: Através da coordenação do Programa, que 

ocupa assento como Conselheiro de Direitos do Conselho. Nesta instância a 

participação visa a defesa dos direitos das crianças e adolescentes do município 

de São Leopoldo. 

 

PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS 

Os Conselhos Deliberativos Participativos se caracterizam como principal 

espaço de participação. Nesse espaço os usuários e demais envolvidos 

(representantes do serviço, familiares, parceiros, comunidade, escolas, poder 

público) avaliam e deliberam sobre as ações desenvolvidas pelo Serviço. São 

desenvolvidos em todos os núcleos de atendimento em encontros bimestrais.  

O grupo Adols Esporte Clube também cumpre papel fundamental, sendo 

o espaço de debate, avaliação e planejamento de atividades junto aos 

adolescentes do Serviço. Este grupo também participa da organização de 

eventos e tem momento próprio de avaliação junto a equipe e coordenação do 

projeto.  
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Conforme explicitado na metodologia, a inclusão de todos os segmentos 

envolvidos nas atividades é sempre priorizada, buscando estratégias de 

envolvimento em todas as tomadas de decisões. 

RECURSOS FINANCEIROS* 

Fonte 
Valor R$ 

Próprio Municipal Estadual  Federal Outra 

UNISINOS/ASAV R$ 547.518,31 - - - - 

AABB Comunidade R$ 43.860,78 - - - - 

TOTAL R$ 591.379,09 - - - - 

 

*Orçamento elaborado anualmente. O valor descriminado acima é 

referente ao desenvolvimento do programa no ano de 2016.   

Recursos Humanos 

Quantidade  Formação Profissional Função Carga 
Horária 

1 Licenciado em Educação 
Física. 

Coordenador 
Executivo 

40h 

1 Licenciado em Educação 
Física, Doutorado. 

Coordenador 
adjunto 

08h 

1 Graduação em Serviço Social Técnico 20h 

1 Graduação em Psicologia Técnico 20h 

3 Graduação em Educação 
Física 

Técnico 20h 

1 Graduação/ 
Especialização em Dança 

Coreógrafa 12h 

1 Músico Percussão 08h 

1 Graduação 
Auxiliar 
Administrativo/ 
Secretária 

40h 

8 Acadêmico; Educação Física, 
Psicologia, Serviço social 

Monitor-bolsa-
crédito 

20h 
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O programa também é espaço de desenvolvimento de estágios 

curriculares vinculados aos cursos de Educação Física, Serviço Social e 

Psicologia. Estes estágios variam a cada semestre, não tendo número fixo de 

participantes. 

Também é possível realizar atividades no modelo de voluntariado 

acadêmico, estes vínculos também se alteram a cada semestre. 

PARCERIAS 

 Ao longo de sua história o PEI sempre acreditou e investiu no 

desenvolvimento de parcerias. Ainda no início de suas ações uma parceria com 

o INDESP (Instituto de Desenvolvimento do Esporte, antigo órgão do governo 

federal) possibilitou a ampliação do programa. Após parcerias locais, como 

ONGS, Clubes, Prefeitura e Escolas levaram o PEI a uma abrangência maior 

dentro do município. 

 Em 1999 uma importante parceria com o Instituto Ayrton Senna leva o PEI 

a uma rede nacional de Universidades que desenvolviam ações relacionadas ao 

Esporte Educacional. A parceria, além de contribuição econômica, contribuiu 

com a formação e publicação de metodologias e ações desenvolvidas no 

Programa. 

 Hoje o PEI busca trabalhar em parceria com instituições afins, 

estabelecendo uma nova articulação em rede, para a transformação mais ampla 

da sociedade, criando espaços de partilha de responsabilidades e 

complementação multiplicadora. São parceiros: 

Banco do Brasil  – Através da FENABB e da AABB de São Leopoldo, 

oferece materiais esportivos e educativos, camisetas e abrigos para os 
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participantes do núcleo AABB. Os materiais esportivos e educativos podem ser 

utilizados nos demais núcleos do Programa. A AABB São Leopoldo é 

responsável pela disponibilização dos espaços físicos e pelo lanche das crianças 

e adolescentes.  

Associação de Moradores do Bairro Feitoria Seller  – Oferece espaço 

para práticas esportivas, estrutura para lanches e banheiros. Apoia a 

organização das atividades do serviço, mediando a relação serviço e 

comunidade.  

Federação de Hóquei sobre a Grama e Indoor do Estad o do Rio 

Grande do Sul  – Fornece materiais para a prática da modalidade, formação 

técnica para os educadores e isenção de inscrições para os eventos promovidos. 

Movimento Futebol Callejero - Organiza eventos de integração e 

formação de educadores e jovens líderes através da metodologia do Futebol de 

Rua. No ano de 2015 Pretende-se instalar a Escola de Mediadores, espaço de 

formação, onde o PEI será um dos responsáveis. 

Secretaria Municipal de Educação de São Leopoldo -  Fornece 

transporte aos educandos do núcleo AABB Comunidade. Participa de eventos e 

Conselhos Deliberativos Participativos. 

Além das parcerias externas o Programa desenvolve interface com outros 

Programas e Projetos da Unisinos. São Eles: 

Parceria com projetos e programas do Centro de Cidadania e Ação Social 

Unisinos – CCIAS: 

 - PASEC: Atividades de integração e assessoramento no 

desenvolvimento de projetos e ações ligados a educação ambiental; 
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 - Pró-Maior: Atividades de integração e parcerias referentes ao Complexo 

de Esporte e Lazer; 

 - Eu-Cidadão: Encaminhamento de crianças e adolescentes matriculados 

no serviço para cursos de informática; 

 - PAAS: Encaminhamentos de crianças, adolescentes e familiares; 

 - NEABI: Atividades temáticas e assessoramento no desenvolvimento de 

projetos e ações ligados a Educação das Relações Étnico Raciais; 

 - PAAS, EDUCAS, Arte-Criando, Vida com Arte, NEABI: Encaminham 

regularmente crianças e adolescentes ao Serviço. 

 Cursos de Educação Física: 

 - Espaço para prática de vivências com crianças e adolescentes 

(disciplinas de estágio Ensino médio e fundamental); Eventos organizados em 

conjunto;  

INDICADORES 

Os indicadores sociais das ações do serviço estão organizados em três âmbitos: 

usuários: formação acadêmica e desenvolvimento comunitário. 

Relativos à formação integral de crianças, adolesce ntes: 

- Proteção das crianças e adolescentes atendidos e redução do trabalho infantil; 

- Desenvolvimento das competências cognitiva, social, produtiva, afetiva; 

- Aprendizagem técnico e tática nas modalidades esportivas praticadas; 

- Fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

Relativos à formação integral de acadêmicos: 

- Expectativa e direcionamento de vida profissional; 

- Comprometimento com o desenvolvimento humano e social; 

- Exercício de liderança. 
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Relativos ao desenvolvimento humano e social da com unidade numa 

perspectiva ética e solidária: 

- Articulação com as escolas; 

- Articulação com a família; 

- Fragilidade da rede pública de proteção integral da criança e 

adolescente. 

 

RESULTADOS 

O Serviço, nos seus 28 anos de história é referência no município, e tem 

proporcionado mudanças significativas de realidades, entre elas: 

Oferta de atividades esportivas de qualidade, em ambientes seguros e 

voltados ao desenvolvimento integral da criança e do adolescente. Ao longo de 

sua trajetória o Serviço sempre buscou estar presente em comunidades onde 

esta oferta não existia. Como exemplo podemos citar os locais de atendimento 

atuais, como o Morro do Paula e o Bairro Feitoria Cohab. Comunidades 

marcadas pela falta de acesso ao lazer, principalmente da população jovem.  

Permanência na Escola. O município de São Leopoldo tem um dos 

maiores índices de abandono escolar do estado (3,3% ensino fundamental e 

13,9% ensino médio). Esta taxa, nos atendidos pelo programa diminui para uma 

média de 0,3%, ensino fundamental e 2,5%, ensino médio (nos últimos 5 anos). 

Isso comprova o impacto do serviço no desenvolvimento escolar dos 

participantes. 

Histórias de vidas que se modificaram através de suas práticas. Como 

exemplos de mudanças significativas em projetos de vida podemos citar o caso 

de ex-educandos (as) que optaram por seguir uma carreira profissional dando 
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continuidade as práticas vividas no serviço. Hoje vários destes jovens são 

referências em escolas e projetos do município. Em nossa equipe atual de 

estagiários contamos com dois acadêmicos do curso de educação física que 

foram educandos do programa.  

Nas avaliações realizadas com educandos e equipe do Programa 

destaca-se a mudança pedagógica ocorrida na organização das atividades, esta 

mudança vinculou educadores as modalidades e garantiu que cada modalidade 

seja desenvolvida duas vezes por semana em cada núcleo. O vínculo e 

motivação dos educandos com as práticas oferecidas leva a um maior vínculo 

com o PEI, aproximando familiares, escola e aumentando o tempo de 

permanência no Programa. 

Destacamos também a consolidação do trabalho com o grupo de 

adolescentes (13 a 17 anos) principalmente através do Adols Esporte Clube, um 

espaço de encontro semanal, que nesse período teve grande procura. A atuação 

desses jovens como líderes e referências para os demais educandos também 

foi destaque, resultado de uma preocupação em ofertar mais espaços onde essa 

atuação possa se concretizar. Como exemplo podemos citar os Festivais de 

Futebol de Rua realizados, nesses eventos o grupo de adolescentes é 

responsável por organizar, assim como mediar os jogos. 

A participação na Copa América de Futebol de Rua, realizada em Buenos 

Aires, Argentina, também foi outro marco importante, possibilitando vivências 

marcantes a educandos e educadores. Dos jovens que participaram do evento 

todos permanecem nas atividades. Destacando-se cada vez mais como líderes 

e referências para os mais jovens.  
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A participação no núcleo Feitoria Seller também merece ser ressaltada, já 

que tivemos uma alteração do local de atendimento, o que sempre gera 

desconforto. No novo local, além da melhora na estrutura física, ficamos ainda 

mais próximos da comunidade. O número de participantes nesse núcleo sempre 

é destaque, percebe-se uma grande demanda da comunidade pelo nosso tipo 

de atendimento. 

 

AVALIAÇÃO 

O monitoramento é realizado sistematicamente através de registros feitos 

no sentido de documentar a prática cotidiana (relatórios de presença nas 

atividades e registros diários). Eles registram desde as características/perfil dos 

educandos, suas famílias, escolas, dos educadores, o processo de 

aprendizagem de todos os envolvidos, e gastos.   

Também se destaca nesse processo a utilização do sistema operacional 

Microsoft Dynamics CRM 4.0 onde são inseridos todos os dados dos 

atendimentos realizados pelo programa. O sistema foi desenvolvido pela 

Associação Antônio Vieira, mantenedora da Unisinos, padronizando os dados e 

relatórios de todos os projetos e programas da instituição.  Através desse 

sistema é gerado, um relatório anual. 

O programa tem uma sistemática de avaliação continuada, feita através 

de instrumentos quantitativos e qualitativos, preenchidos pelos estagiários, 

técnicos, parceiros, familiares e pessoas envolvidas nas ações junto à 

comunidade. Registros diários, registros de reuniões, projetos de estágio e 

relatórios de estágio também são utilizados na avaliação. Estes materiais servem 

como fontes para todos os relatórios e pesquisas realizadas.  
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Também é realizado, ao final de cada ano, um encontro específico 

denominado Seminário de Avaliação, onde a equipe se reúne para a produção 

do relatório anual. São critérios de avaliação os objetivos e as metas propostas 

neste documento. Todo alcance quantitativo é expresso em números, e os 

alcances qualitativos, conteúdos descritivos ou conceitos, discutidos e 

argumentados com os participantes diretamente envolvidos, ou seja, crianças, 

adolescentes, famílias, escolas etc. 

 

MULTIPLICAÇÃO / CONTINUIDADE 

No âmbito da extensão universitária, investimos na produção de 

conhecimento, muito importante para a multiplicação das práticas realizadas, 

através da parceria com o grupo de estudos OTIUM, do curso de Educação 

Física. A apresentação de nossa experiência no evento de aniversário da 

ESEF/UFRGS também nos consolida como grande referência regional na área 

de projetos sociais esportivos. A oficialização da participação na Rede Brasileira 

de Futebol e Cultura, que reúne organizações referência dentro dessa temática, 

também mostra nosso importante papel de discutir e reinventar uma prática tão 

popular quanto o futebol. 

Formação diferenciada dos acadêmicos que passam pelo serviço. 

Estagiários que deixaram o Projeto adquirem capacidade de liderança e olhar 

diferenciado da área social, um grande número ocupa hoje posições de 

destaque, atuando em órgãos públicos, Clubes e ONGs. 

Incidência nas Políticas Públicas. As práticas desenvolvidas no PEI já 

foram base para diversas ações e projetos do poder público. Como exemplo, 

pode-se citar o Projeto Segundo Tempo (do Governo Federal) que foi inspirado 
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na época de sua criação pela metodologia desenvolvida pelo PEI e outras 13 

Universidades do país. Também merece destaque o interesse Governo do 

Estado do Rio Grande do Sul pela metodologia do Futebol de Rua, aplicada e 

desenvolvida no país pelo PEI, as secretarias de Justiça e Esporte buscaram o 

programa para conhecer a metodologia, também foi realizado um Seminário em 

parceria com estes órgãos. 

Acreditamos que parcerias também são fundamentais para a 

continuidade, destacamos a parceria de 12 anos com o Programa Integração 

AABB Comunidade, que possibilita uma integração com um programa de âmbito 

nacional, desenvolvido em mais de 400 municípios. A participação no Movimento 

de Futebol Callejero, do qual somos fundadores, amplia nossos horizontes, 

oportunizando intercâmbios, formações e eventos internacionais, como a Copa 

América realizada na Argentina em 2015, o Mundial de Futebol de Rua, realizado 

em São Paulo em 2014 e o intercâmbio realizado com a Fundação Defensores 

Del Chaco, realizada em 2015, onde recebemos uma delegação Argentina que 

pode conviver e realizar atividades com nossos participantes durante uma 

semana. 

A consolidação de eventos como o Movimento PEI, festival de dança 

voltado a escolas e projetos sociais também é fundamental. O evento já reuniu 

mais de 6.000 participantes e cerca de 50 grupos da região em suas 5 edições. 

 

CONCLUSÕES 

Em conformidade com a política da Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

acreditamos que a qualidade das ações oferecidas ao nosso público é 

fundamental.  Como espaço educacional estamos sempre nos reinventando, 
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buscando modelos que tragam resultados efetivos, investindo em práticas 

novas, como o Hóquei e o Futebol Callejero e fazendo dessas ferramentas para 

o desenvolvimento da cidadania, nosso grande objetivo.   
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