
 
 

 

                TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO SECE- DEPARTAMENTO DE ESPORTES Nº 02/2019 

 

                                                                 ANEXO IV 

 

                                                 PLANO DE TRABALHO 

 

                                  DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO 

 

1. Identificação do projeto: 

2. RESGATANDO COM OS PUNHOS- Núcleo Itanhaém 

1.1. Organização proponente: 

1.2. Federação de Boxe do Estado de São Paulo 

1.2. CNPJ: 04.315.581/0001-01 

1.3. Banco: 001 1.4. Agência: 6698-2 1.5. Conta: 41198-1 

1.6 Certificações: 

Utilidade Pública Federal  (  ) Utilidade Pública Estadual ( ) 

Utilidade Pública Municipal (  ) 

1.7 Nome do Responsável legal: 

Maria Aparecida de Oliveira 

1.8. RG: 

e-mail pessoal: 

cidinha_oliveiraboxe@hotmail.com 

1.9. Órgão Expedidor: 

SSP/SP 

2. Apresentação da Organização 

2.1. Histórico da organização (com apresentação de dados e informações relevantes sobre a 

área de atuação): 
 

A FEDERAÇÃO DE BOXE DO ESTADO DE SÃO PAULO-FEBESP fundada no ano de 2000, na cidade de São Vicente, Estado de São 

Paulo. 

 

Inicialmente denominada LIGA DE BOXE DO LITORAL PAULISTA-PAULIBOXE e após adequação e reforma dos estatutos sociais de 

acordo com o novo código civil e legislação realizada  em Assembléia Geral Extraordinária, aos quinze(15) dias do mês de maio de 2003, 

foi alterada sua razão social para FEDERAÇÃO DE BOXE DO ESTADO DE SÃO PAULO- FEBESP, sito à Av. Harry Forssell, 1505- Jd 

Sabaúna – ITANHAÉM /SP - CEP 11.740-000. 

 

A FEDERAÇÃO DE BOXE DO ESTADO DE SÃO PAULO é filiada à CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA 

DE BOXE-CBBOXE.  
 

Presidente: Profª  “CIDINHA OLIVEIRA” Maria Aparecida de Oliveira 

 

CAMPEONATOS REALIZADOS: 
 

CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOXE AMADOR 

Sediou o 56º CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOXE AMADOR, na cidade São Vicente/SP 

Ano 2001 

 
Sediou o 75º CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOXE AMADOR, na cidade São Vicente/SP 

Ano 2014 

  PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE PAULISTA-FEBESP- CAMP.BRASILEIROS        
2002-Belém/PA             

2003-São-Paulo/SP        

2004-Belém/PA             
2005-Salvador/BA         

2006-São Paulo/SP        

2007-Ceilândia/DF        
                     2008-Mato Grosso/MT  

2009-Aracaju/SE           



 
2010-SJ Rio Preto/SP    

2011-Vitoria /ES           
2011-Aracaju/SE          

 

2012- Aracaju-SE    
2012-Tocantis-TO       

2013 Campo Grande/MS 

2013- Aracaju/SE 
                     2014- Aracaju/SE 

                     2015- Salvador/BA (Elite e Juvenil Masculino) – Campeão Juvenil 

                     2016- Mato Grosso/MT- (Cadete Masculino e Elite Feminino)- Campeão nas 2 classes 
                     2016-Salvador/BA (Elite e Juvenil Masculino) – Campeão Juvenil 

                     2017-Salvador/BA (Elite e Juvenil Masculino) – Campeão Juvenil 

                     2017- Mato Grosso/MT- (Cadete Masculino e Elite Feminino)- Campeão nas 2 classes 
                     2018-Fortaleza/RN (Elite e Juvenil Masculino) – Campeão Juvenil 

 

PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE PAULISTA-FEBESP- SUL SUDESTE 

             COPA SUL/SUDESTE 

             2013- Rio Grande do Sul 

             2014- Espirito Santo 
             2015- Rio Grande do Sul 

             2016- Rio Grande do Sul 

 CAMPEONATO CINTURÃO DE OURO DE BOXE AMADOR-MASCULINO 

              04 Edições-  

              Em parceria:  Secretaria de Esportes de São Vicente/SP 

                      Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo do Estado de SP  
              Realizado na cidade de São Vicente/SP 

 Anos 2004/2006/2008/2009/2010 

        

  

CAMPEONATO PAULISTA DE BOXE AMADOR 

04 Edições- 
 Em parceria:  Secretaria de Esportes de São Vicente/SP 

 Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo do Estado de SP  

Anos 2003/2008/2009 
  

Ano  2010- CAMPEONATO PAULISTA DE BOXE AMADOR-CADETE 

 
 

CAMPEONATO PAULISTA DE BOXE AMADOR FEMININO OPEN 
03 Edições  
Em parceria:  Secretaria de Esportes de São Vicente/SP 

 Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de SP  

              Anos 2006/2007/2010 

                        

 

 COPA METROPOLITANA DE BOXE OLÍMPICO FEMININO OPEN 

 COPA METROPOLITANA DE BOXE OLIMPICO MASCULINO 

              Em parceria:  Secretaria de Esportes de São Vicente/SP 
                      Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo do Estado de SP  

              Ano 2011 

 

LUTA INTERNACIONAL NO BRASIL 

               Lei de Incentivo Federal ao Esporte 

               Ano 2009, na cidade de São Vicente/SP 

 

TORNEIO BOXE CLUBE ESCOLA “FUTUROS CAMPEÕES” 

Lei de Incentivo Municipal de Esporte 
Ano 2009, na cidade de São Paulo/SP 

 

EVENTO “VIRADA ESPORTIVA” 

Na cidade de São Paulo/SP- Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa-COTP 

Ano 2009/11/12/2013 

               

            

             I  FESTIVAL DE BOXE OLIMPICO  mês de julho/2011 

             II  FESTIVAL DE BOXE OLIMPICO mês de Agosto/2011 

             III FESTIVAL DE BOXE OLIMPICO  mês de Setembro/2011 

             IV FESTIVAL DE BOXE OLIMPICO  mês de Outubro/2011 

 

               

JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 

12 Edições- Federação responsável pela ARBITRAGEM nos JOGOS ABERTOS DO INTERIOR nos seguintes anos e locais: 
 

 2004-  Barretos/SP                            - 68º JAI 
 2005-  Botucatu/SP                           - 69º JAI 



 
 2006-  São Bernardo do Campo/SP  - 70º JAI 

 2007-  Praia Grande/SP                     - 71º JAI 
 2008-  Piracicaba/SP                         - 72º JAI 

                      2009-  São Caetano do Sul/SP           - 73º JAI 

                      2010-  Santos/SP                                - 74º JAI 
                      2011-  Mogi das Cruzes/SP                - 75º JAI 

                      2012-  Bauru                                        -76º JAI 

                      2013- Mogi das Cruzes                       -77º JAI 
                      2014- Bauru                                         -78º JAI 

                      2015  Barretos                                      -79 JAI 

                      2016  São Bernardo do Campo            -80ºJAI 
                      2017  Bauru                                          -81ºJAI 

                      2018 São Carlos                                    -82°JAI 

 
SELETIVAS das EQUIPES: MASCULINA, JUVENIL, FEMININA E CADETE    

Para integrar a equipe paulista 

              Seletiva com a Federação de Boxe de São Paulo. 
Anos 2010 /11/12/13/14/15/16 

          

TORNEIO DAS ESTRELAS 
            Realização CBBoxe 
            Apoio FEBESP 
            Data:20 a 24 de Novembro de 2011  
            Local: Ilha Porchat Clube - São Vicente 
  
              

Rodada de Boxe Profissional e Olimpica   
              Data: 03/12/2011 
              Local: Academia ID-Ibirapuera-São Paulo/SP 

 

 

Rodada de Boxe Profissional e Olimpica   
             Data: 22 de Outubro/2011 

             Local: Clube Guarani - São Paulo/SP 
  

              
Rodada de Boxe Profissional e Olimpica  
             Data: 10 de Dezembro/2011  
             Local: CTN-Centro de Tradições Nordestinas- São Paulo/SP 

 

       

 

Rodada de Boxe Profissional e Olimpica  
             Data: 04/12/2011 

             Local: Escola de Samba Nene da Vila Matilde 
 
 

BOXE PROFISSIONAL E OLÍMPICO 
            DIA 30/03/2012, São Vicente/SP 

 
 I TORNEIO INTERNO DE BOXE OLÍMPICO NEEDS ACADEMIA 
            DIA 31/03/2012, São Paulo/SP 

 
COPA TALENTO JUVENIL DE BOXE OLÍMPICO - MASCULINO E FEMININO 
            de  21 a 25 de março de 2012 

            Em parceria:  Secretaria de Esportes de São Vicente/SP 
                   Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de SP  

CAMPEONATO CINTURÃO DE OURO DE BOXE OLIMPICO FEMININO 

Ano 2011- Projeto aprovado pela Lei Paulista de Incentivo ao Esporte 

CAMPEONATO PAULISTA DE BOXE OLIMPICO ELITE MASCULINO 

Ano 2012- Projeto aprovado pela Lei Paulista de Incentivo ao Esporte 

CAMPEONATO PAULISTA DE BOXE OLIMPICO ELITE MASCULINO E FEMININO    OPEN De 23 a 26/05/2013 

Em parceria:  Secretaria de Esportes de São Vicente/SP 
 

 

CAMPEONATO PAULISTA DE BOXE OLIMPICO ELITE MASCULINO E FEMININO    
De 27 a 31/08/2013. 



 
Em parceria:  Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de SP 

         Secretaria de Esportes de São Vicente/SP 
 

                    

CAMPEONATO AOB FEBESP  COPA DE CAMPEÕES ELITE MASCULINO E FEMININO 
DE 06  10 de novembro de 2013 

Em parceria:  Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de SP 

         Secretaria de Esportes de São Vicente/SP 
 

 

CAMPEONATO CINTURÃO DE OURO AOB CADETE E JUVENIL MASCULINO E FEMININO 
De 03 a 07 de dezembro de 2013. 

Em parceria:  Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de SP 

         Secretaria de Esportes de São Vicente/SP 
 

 

CAMPEONATO PAULISTA DE BOXE OLIMPICO CADETE MASCULINO E FEMININO 
Lei Paulista de Incentivo ao Esporte 

De 21 a 23 de fevereiro de 2014  

Em parceria:  Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de SP 
         Secretaria de Esportes de São Vicente/SP 

 

 
CAMPEONATO CINTURÃO DE OURO DE OXE OLIMPICO FEMININO 

Lei Paulista de Incentivo ao Esporte 

De 14 a 16 de março de 2014 
Em parceria:  Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de SP 

         Secretaria de Esportes de São Vicente/SP 

 
CAMPEONATO PAULISTA AOB JUVENIL E ELITE MASC E FEM 

De 26 a 30 de março de 2014 

Em parceria:  Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de SP 
         Secretaria de Esportes de São Vicente/SP 

 

 
COPA TALENTO AOB INFANTIL, CADETE E JUVENIL MASC E FEM OPEN 

De 23 a 27 de abril de 2014. 

Em parceria:  Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de SP 
         Secretaria de Esportes de São Vicente/SP 

 

COPA DE CAMPEÕES AOB ELITE MASCULINO E FEMININO OPEN 

DE 21 A 25 DE MAIO  DE 2014 

Local: cidade de São Vicente/SP 

CAMPEONATO CINTURÃO DE  OURO AOB INFANTIL, CADETE E JUVENIL MASCULINO E FEMININO OPEN 

DE 04 a 08 de junho de 2014  

Local: São Vicente/SP 

69º CAMPEONATO BRASILEIRO AOB MASCULINO ELITE e 7º CAMPEONATO BRASILEIRO AOB MASCULINO CADETE 

DE  01 a 10 DE  AGOSTO DE 2014. 

LOCAL:  SÃO VICENTE/SP 

COPA TALENTO DE BOXE AMADOR ABERTO INFANTILE  CADETE MASCULINO E FEMININO 

De 14 A 21 DE MARÇO DE 2015 

LOCAL: SÃO VICENTE/SP 



 
 

 

PAULISTÃO DE BOXE AMADOR JUVENIL E ELITE MASCULINO E  FEMININO 

Nos dias 07, 14, 21 e 30 de agosto/2015 

LOCAL: SÃO VICENTE/SP 

ANO 2016  

CAMPEONATO PAULISTA DE BOXE AMADOR ABERTO INFANTIL E CADETE- MASCULINO E FEMININO 

Março/2016 

LOCAL: SOROCABA/SP 

CAMPEONATO PAULISTA DE BOXE AMADOR ABERTO  JUVENIL - MASCULINO E FEMININO 

Agosto/2016 

LOCAL: SOROCABA/SP 

CAMPEONATO PAULISTA DE BOXE AMADOR ABERTO  ELITE - MASCULINO E FEMININO 

Setembro/2016 

LOCAL: SOROCABA/SP 

ANOS 2017  

CAMPEONATO PAULISTA DE BOXE AMADOR ABERTO INFANTIL E CADETE- MASCULINO E FEMININO 

Março/2017 

LOCAL: SOROCABA/SP 

CAMPEONATO PAULISTA DE BOXE AMADOR ABERTO  JUVENIL - MASCULINO E FEMININO 

Agosto/2017 

LOCAL: SOROCABA/SP 

CAMPEONATO PAULISTA DE BOXE AMADOR ABERTO  ELITE - MASCULINO E FEMININO 

Setembro/2017 

LOCAL: SOROCABA/SP 

FEVEREIRO/2018 

CURSO PARA OFICIAIS DE ARBITRAGEM-FEBESP 

Dias: 17 e 18 

Local: São Paulo 

 



 
 

 

MARÇO/2018 

CAMPEONATO PAULISTA OPEN BOXE INFANTIL E CADETE  MASCULINO E FEMININO-FEBESP 

Dias: 10, 17, 24 e 31 

Local: São Paulo 

 

 

FESTIVAL DE SPARRING -FEBESP 

Dia: 25 

Local: Centro Olímpico- São Paulo 

 

 

ABRIL/2018 

CAMPEONATO PAULISTA OPEN BOXE JUVENIL MASCULINO E FEMININO 

CAMPEONATO PAULISTA OPEN BOXE ELITE FEMININO 

Dias: 07/14/21 e 28 

Local: São Vicente 

 

 

FESTIVAL DE SPARRING -FEBESP 

Dia:  29 

Local: Centro Olímpico- São Paulo 

 

MAIO/2018 

Dia: 27/05/2017 

Local: Centro Olímpico- São Paulo 

FESTIVAL DE SPARRING –FEBESP 

 

 

JUNHO/2018 

SELETIVA CADETE MASCULINO E ELITE FEMININO-FEBESP 

Dia: 09 

Local: Centro Olímpico- São Paulo 

 

 

FESTIVAL DE SPARRING -FEBESP 

Dia: 24 

Local: Centro Olímpico- São Paulo 

 

JULHO/2018 

CAMPEONATO ESTREANTES  OPEN BOXE  CADETE E JUVENIL MASCULINO E FEMININO-FEBESP 

Dia: 7, 14 e 21 

Local: Centro Olímpico- São Paulo 

 

 

FESTIVAL DE SPARRING –FEBESP 

Dia: 29 

Local: Centro Olímpico- São Paulo 

 

AGOSTO/2018 

CURSO PARA TÉCNICOS DE FORMAÇÃO DA  BASE –FEBESP 

Dia:  4, 11 e 18 

Local: Centro Olímpico- São Paulo 

 

 

FESTIVAL DE SPARRINGS –FEBESP 

Dia: 26 

Local: Centro Olímpico- São Paulo 

 

SETEMBRO/2018 

 



 
FESTIVAL DE SPARRING –FEBESP 

Dia: 30 

Local: Centro Olímpico- São Paulo 

 

 

OUTUBRO/2018 

 

CAMPEONATO PAULISTA OPEN BOXE ELITE MASCULINO-FEBESP 

Dia: 6, 13, 20 e 27 

Local: São Vicente 

 

 

FESTIVAL DE SPARRING -FEBESP 

Dia: 28 

Local: Centro Olímpico- São Paulo 

 

NOVEMBRO/2018 

 

SELETIVA JUVENIL E ELITE  MASCULINO –FEBESP 

Dia: 10 

Local: Centro Olímpico- São Paulo 

 

 

FESTIVAL DE SPARRING -FEBESP 

Dia: 25 

Local: Centro Olímpico- São Paulo 

 

 
FEVEREIRO/2019 

COPA TALENTO INFANTIL E CADETE  OPEN BOXE MASCULINO E FEMININO-FEBESP 

Dias: 10,  17 e 24 

Local: Coliseu Boxe Center-Pimentas/Guarulhos 

 

 MARÇO/2019 

CAMPEONATO PAULISTA OPEN  BOXE  INFANTIL MASCULINO E FEMININO-FEBESP 

Dias: 17 e  24 

Local: Centro Olímpico 

 

PROJETOS SOCIAIS: 

 

Desde  ano 2000- PROJETO RESGATANDO COM OS PUNHOS, na cidade de São Vicente, em parceria com a Prefeitura 

Municipal de São Vicente/SP 
 

Ano 2011- CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOXE, na cidade de São Vicente, através da Lei de Incentivo Estadual do Esporte, com 

duração de 12 meses. 
De Abril/2011 a Maio/2012. 

                                                       

Ano 2013- CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOXE- Fase II, na cidade de São Vicente, através da Lei de Incentivo Estadual do 
Esporte, com duração de 12 meses. 

De Março/2012 a Abril/2013 

 

Ano 2014- CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOXE- Fase III, na cidade de São Vicente, através da Lei de 
Incentivo Estadual do Esporte, com duração de 11 meses, de junho/2014 a maio/2015.  

 

   Ano 2014-CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOXE- Núcleo Praia Grande, através da Lei de  Incentivo Estadual do 

Esporte, de outubro/2014 a novembro/2015. 
 



 

                  Ano 2015- CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA- Boxe-Núcleo Itanhaém, através de Convênio, de OUTUBRO/2015 a 

Setembro/2016. 

                    Ano 2017 – PROJETO RESGATANDO COM OS PUNHO NÚCLEO ITANHAEM, parceiros – ACEL E PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO VICENTE 

                    Ano 2018 – PROJETO RESGATANDO COM OS PUNHO NÚCLEO ITANHAEM, através de chamamento Publico, de AGOSTO A 

DEZEMBRO/18 

. 

 
3. Apresentação do Projeto 

3.1. Nome do Projeto RESGATANDO COM OS PUNHOS –Núcleo Itanhaém 

3.2. Justificativa: Justificar a pertinência e necessidade do projeto, apresentando dados 

estatísticos e sociais que apontem a necessidade da intervenção proposta. 

 
O Boxe é modalidade olímpica. 

 

Para formar um atleta de alto rendimento faz-se necessário estabelecer condições técnicas, estruturais e 

sociais para que se possa não só identificar um talento no esporte, como, também, permitir que aquele 

talento seja integrado a um projeto de excelência. 

 

Esta proponente pleiteia contribuir na formação de atletas, atuando junto aos adolescentes e jovens, em 

caráter prioritário com idade entre 07  e 17 anos, nas categorias de base. 

 

Promover a iniciação na modalidade e a partir do desenvolvimento técnico e estratégico  contribuir na 

detecção de talentos, desenvolver equipes para participarem de competições em suas respectivas 

categorias. 

  

Historicamente o Boxe tem nas camadas menos favorecidas da sociedade um público natural de 

praticantes, além, de caracterizar-se como esporte cuja prática desenvolve disciplina, equilíbrio, força, 

velocidade, raciocínio rápido, coordenação motora dentre outras. 

 

A iniciação esportiva e o desenvolvimento de talentos no longo prazo, agrega valor social  ao esporte 

oferecendo ao jovem uma opção digna de atividade afastando-o das ruas e da situação de risco social e 

marginalidade e capacitando-o para exercer uma atividade física e desportiva e sua cidadania. 

 

O núcleo a ser implementado deverá fomentar a base da modalidade e oferecer a iniciação as práticas da 

modalidade e em treinamentos especializados destinados àqueles atletas que vierem a se destacar  

despontando em competições nas  categorias de base. 

 

O presente projeto pretende contribuir na identificação de novos talentos esportivos, com condições 

técnicas para integrarem programas de excelência esportiva de alto rendimento, que certamente irão 

abrilhantar o Estado de São Paulo nas importantes competições regionais,  estaduais, nacionais e 



 
internacional. 

3.3. Caracterização socioeconômica da região e do projeto a ser executado. 

Itanhaém está faixa de desenvolvimento considerada alta (0,745), sendo maior que a média nacional 
(0,727). Itanhaém ocupa a 648ª posição entre os 5.565 municípios do Brasil, e ainda a 265ª cidade 
melhor classificada entre os 645 outros municípios do estado de São Paulo. 

O indicador de maior destaque no IDHM de Itanhaém é a Educação. O índice da Cidade é terceiro maior 
da região metropolitana da Baixada Santista (0,701), atrás apenas de Santos (0,807) e São Vicente 
(0,7016). Todos os índices da Educação em Itanhaém são maiores que a média nacional. 

De acordo com o estudo, em 2010, 74,38% dos alunos entre 6 e 14 anos de Itanhaém estavam cursando o 
ensino fundamental na série correta para a idade. Entre os jovens de 15 a 17 anos, 44,17% estavam 
cursando o ensino médio regular sem atraso. Entre os alunos de 18 a 24 anos, 8,55% estavam cursando o 
ensino superior. 

O estudo aponta também um crescimento na renda da população itanhaense. Nas últimas duas décadas 
(de 1991 a 2010) a renda per capita (soma dos salários de toda a população dividido pelo número de 
habitantes) cresceu 37,02%. A renda média da população itanhaense é de R$ 690,67, considerada alta 
pelo instituto. 

Na área da saúde, o estudo do Pnud também apontou evolução. Um dos mais importantes indicadores 
de qualidade de vida é a chamada ‘expectativa de vida’, que é um cálculo dos anos que uma pessoa 
nascida no ano da pesquisa tem de esperança de vida. Um munícipe nascido em Itanhaém em 2010 tem 
esperança de viver em média 74 anos, enquanto que este número era 70,54 anos em 2000. 

Outro dado importante foi a queda da mortalidade infantil (morte de crianças com menos de um ano), 
que reduziu 29% na Cidade. O índice é menor que a média nacional e Itanhaém já está dentro da meta 
do Brasil de redução da taxa, para 2015, de acordo com os ‘Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
das Nações Unidas’ (compromisso de desenvolvimento criado em 2000, envolvendo 191 países da ONU) 

Neste cenário, entendemos oportuno apresentar a proposta para implantação do Projeto RESGATANDO 
COM OS PUNHOS - NÚCLEO ITANHAÉM, especialmente destinado a atender jovens em idade escolar 
e contribuindo na formação de cidadania, na formação esportiva e afastando de situações de risco social. 

 

3.4. Abrangência Geográfica: Indicação da área de desenvolvimento das atividades, 

identificando os bairros de atuação, bem como se o projeto é regional ou municipal. 

 

Trata-se de um projeto a nível municipal, porém considerando que o local a ser implantado - BAIRRO JARDIM   

SÃO FERNANDO  trata-se de uma região muito carente e populosa,  onde os jovens necessitam da prática de 

esportes e integração à sociedade e através deste projeto haverá uma oportunidade de oferecer atividades de modo 

que estes ocupem o tempo livre de forma saudável. 

 
4. Objetivos do Projeto 

4.1. Objetivo Geral 
Pretende-se atender diretamente jovens em idade escolar, por meio de técnicas e treinamentos da 

modalidade dirigidos às categorias de base: Infantil, Cadete e Juvenil - masculinas e femininas, 

permitindo a descoberta de novos talentos, contribuindo na formação de alunos em um esporte olímpico, 

dessa forma, assim como, na identificação de talentos esportivos com condições para integrarem 

eventuais programas de treinamento esportivo especializado. 

 
4.2. Objetivo(s) Específico(s) 



 
 

Oferecer turmas de iniciação esportiva na modalidade, a partir dos 07 anos; 
 
Oferecer turmas de treinamentos na modalidade, a partir dos 13 anos até 17 anos; 

 

Oferecer formação teórica, técnica e tática no boxe; 

 

Oferecer melhoria na formação esportiva e física de jovens de comunidades de baixa renda; 

 

Ampliar as habilidades dos alunos quanto ao trabalho individual e em equipe, as situações de derrota e 

vitória, o espírito de coleguismo, a igualdade e a respeito por uma competição valorosa; 

 

Manter os alunos do ambiente em local seguro e com atividades orientados de modo que estes ocupem 

o tempo livre de forma saudável; 

 

Auxiliar na melhora do desempenho, concentração e aplicação escolar; 

 
Socializar jovens por meio da pratica esportiva, oferecendo locais seguros, profissionais qualificados, 
acompanhamento técnico necessário à prática sistemática dos fundamentos do Boxe, ao 
desenvolvimento esportivo e integral dos atletas beneficiados por este projeto. 

 

O presente projeto consiste na implantação e manutenção de 01 (um) núcleo de formação esportiva 
na modalidade Boxe, na cidade de Itanhaém, será desenvolvido nas dependências da E.M. Profª. 

Filomena Dias Apellian, à Rua Existente nº 31- Jardim São Fernando- Itanhaém/SP-CEP 

11.740-000 
‘’’’ 

Atender diretamente 70 (setenta) beneficiários, sendo destes jovens e adolescentes, com idade escolar 

entre 07 a 17 anos, nas categorias de base: Infantil, Cadete e Juvenil, masculino e feminino. 

 

O público alvo são, adolescentes e jovens, e também disponibilidade para  turma de adultos e pessoas na 

melhor idade por um período de 10 meses a contar da assinatura do termo de compromisso, na categoria 

do boxe olímpico - masculino e feminino.  

 

- Contribuir na iniciação da prática de Boxe olímpico, assim democratizando o acesso á sua prática de 

forma gratuita aos beneficiários; dessa forma aumentar o numero de praticantes e de participação na 

modalidade, na cidade de Itanhaém, cujos jovens necessitam de opções e oportunidades para a prática 

do esporte de forma orientada e gratuita. 

 

Identificar novos talentos e fomentar os treinamentos para as categorias de base da modalidade, assim, 

contribuindo com um melhor resultado nas competições regionais, estaduais, nacional e internacional 

dessas categorias.  

 

O impacto social do projeto reside na possibilidade da sociabilização dos adolescentes e jovens 

beneficiários do projeto, oferecendo oportunidade e cidadania minimizando a marginalidade na região  

metropolitana  da Baixada Santista; 

 

Oferecer oportunidades para a iniciação na modalidade e na formação de atletas, que venham ter 

condições de trazer parte de equipes de treinamentos que levem ao rendimento; 

 
5. Beneficiários – público alvo a ser abrangido 
O projeto atenderá diretamente 70 (setenta) beneficiários, entre adolescentes, jovens com idade escolar 

entre 07 a 17 anos, nas categorias, masculino e feminino, e também disponibilidade para  turma de 

adultos e pessoas na melhor idade. 



 
 

As categorias a serem atendidas neste projeto são: Infantil, Cadete e Juvenil - masculina e feminina. 

 

2.100 pessoas atendidas por meio do envolvimento de familiares, amigos, fornecedores e interessados 

dos participantes diretamente beneficiados no desenvolvimento do projeto, tomando conhecimento das 

suas finalidades e propósitos, divulgando e fomentando o desenvolvimento da modalidade, bem como, da 

prática esportiva regular. 

 
6. Metodologia - Descrever o método aplicado e a dinâmica do trabalho. 

 

A metodologia: 

 
1- Seleção dos profissionais: 

 
A primeira ação a ser desenvolvida para a realização do projeto é a seleção dos profissionais, com 

habilitação profissional correspondente a função a ser desempenhado, registro em órgãos de controle 

do exercício da profissão correspondentes e observância da comprovação de experiência na 

respectiva área de atuação, com o perfil necessário para o desempenho daqueles que atuarão 

diretamente na execução das atividades e atendimento aos beneficiários a serem atendidos pelo 

projeto, com capacidade técnica para ministrar a iniciação e os treinamentos do boxe; 

 

O Núcleo atenderá 02 vezes por semana, entretanto, a equipe técnica acompanhará os atletas 

quando em participação em festivais, torneios e competições oficiais da modalidade aos finais de 

semana. 

A equipe técnica, ainda, deverá elaborar o plano de aulas a serem ministrado, planejamento dos 

treinamentos, reuniões de avaliação e acompanhamento dos atletas e equipes,  

 

 

2 – Execução  

 

O projeto, também, se fundamenta na prática do desporto disciplina que propõe melhorias na conduta do 
atleta beneficiário, observando: 
 

 Realizar um trabalho de caráter formador e funcional para que assimilem á todas as práticas e 
fundamentos do Boxe olímpico. 

 

 Facilitar a relação entre aluno e educador. 
 

 Aumentar a autoestima do beneficiário em relação ao valor que ele tem dentro da escola, família e 
atuação em equipe. 

 

 Estimular a aprendizagem motivando-os a aprender algo novo e produtivo. 
 

 Conscientizar os alunos com uma linguagem mais próxima deles e da sociedade. 
 

 Trabalhar com atividades motoras que exigem concentração, disciplina e dedicação. 
 

 Ao aprender uma nova atividade os jovens assimilam novos conhecimentos e buscam aprimorar 
suas técnicas. 

 

 Aprender que o esporte estimula e facilita o bom relacionamento, desenvolvendo suas habilidades 
com mais motivação e um meio de evolução em suas carreiras. 

 

 Oferecer locais e estrutura a pratica da modalidade, com equipamentos de proteção, uniformes, 
adequados a sua finalidade; 



 

Critérios de Seleção dos alunos: 

Para participação no projeto o aluno deve estar matriculado e frequente na rede formal de ensino. 

 Os critérios de seleção foram focados as aptidões, habilidades, capacidades em atender a modalidade e 
principalmente o potencial observado aos indicadores da seleção. 

Para adolescentes crianças e jovens, se houver rejeição em alguma fase da seleção, poderia ocorrer até 
uma exclusão antecipada de um potencial atleta. 

O nível de desempenho esportivo depende dos traços individuais e dos programas que objetivam 
identificar, estimular e recompensar a aprendizagem e o treinamento. Desta forma, a possibilidade de 
sucesso de um indivíduo em qualquer esporte depende de seu potencial genético, da metodologia de 
aprendizagem e treinamento durante os diferentes estágios do seu desenvolvimento. 

A partir dos critérios de avaliações consideradas e formuladas especificamente para o projeto, a equipe 
técnica fará a seleção dos adolescentes e jovens que se inscreveram.  

A seleção pode ser considerada como uma das mais importantes para o sucesso do projeto em suas 
fases posteriores. 

 
No critério de inscrição de participantes se será gratuito e os alunos inscritos serão selecionados pela 
idade, aptidão e nível técnico na modalidade de Boxe olímpico.  
 
Para a inscrição os interessados, deverão preencher ficha de inscrição disponibilizada, apresentando: 
RG, CPF e/ou certidão de nascimento (menores de idade), comprovante de matrícula da instituição de 
ensino, atestado médico aprovando sua capacidade física, sendo menores, com anuência do 
responsável.  
 
Haverá a divulgação no sitio eletrônico da FEBESP e as das inscrições na sede da Secretaria de Esporte 
do município sede do projeto. 
 
A divulgação está prevista na presente proposto, por meio de itens específicos e também do sitio oficial 
desta proponente;   
 
O projeto será prioritariamente dirigido a Iniciantes, cabendo a proponente a prerrogativa de instituir 
classificação por categorias, conforme modelo adotado pela regulamentação reconhecida da 
modalidade. 

Haverá uma seletiva destinada a classificar previamente os beneficiários inscritos, com base na lista de 
classificação final, para a oferta das vagas, que será observada em caso de desistência ou exclusão do 
beneficiário, conforme os critérios adiante indicados. 

CRITÉRIO DE PERMANÊNCIA NO PROJETO: 

Com o intuito de garantir que as metas e os objetivos do projeto sejam alcançados, mensuramos os 
critérios de acompanhamento das atividades desenvolvidas por atleta, por meio da verificação da 
assiduidade nos treinamentos através das listas de presença; seu entrosamento do atleta com o restante 
da equipe através de avaliação do técnico. 

Os jovens receberão treinamentos duas vezes por semana, com intervalos regulares, as terças-feiras, e 
quintas-feiras, com carga horária de cada treinamento de duas horas; os alunos em treinamentos poderão 
participar de festivais, torneios e competições oficiais da modalidade aos finais de semana. 

As atividades serão realizadas no periodo noturno: 

Dias da semana: 

 

Terças-feiras  

Sextas- feiras 

 

No Horário: 

Das 19:30h às 21:30h 



 

Obs.: Os horários e dias que foram cedidos para uso do espaço são os acima mencionados, não havendo 
outra grade horária para serem oferecidas. 

 

7. Resultados esperados – Definir os resultados quantitativos e qualitativos a serem atingidos 

(descrição pormenorizada de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas e de 

atividades a ser executadas, devendo esclarecer com precisão e detalhamento aquilo que se 
pretende realizar ou obter, bem como quais os meios utilizados para tanto). 

 

METAS QUANTITATIVAS 
 

Implantar 01 (um) núcleo, na cidade de Itanhaém; 

 

O núcleo deverá atenderá até 70 (setenta) beneficiários, em sua maioria para jovens, e também 

disponibilidade para  turma de adultos e pessoas na melhor idade, por um período de 10 meses a 

contar do recebimento dos recursos e deverá ser encerrada após 10 (dez) meses; 
 

Serão atendidos diretamente até 50  beneficiários e profissionais envolvidos com o projeto, como 01  

professor/técnico em boxe e 01 auxiliar técnico(voluntário), onde a participação de pessoal de apoio 

garantirá melhor qualidade e segurança nas atividades; 

 

Estimamos que ligados ao projeto, será beneficiado aproximadamente 2.100 pessoas, como pais, irmãos, 

familiares e amigos. 

 

8. Processo de Monitoramento e Avaliação - Apresentar os indicadores quantitativos e 

qualitativos a partir dos resultados definidos, bem como os meios de verificação a serem 

utilizados, levando em consideração a análise do território e da política local. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO: 

Durante a realização dos trabalhos, será feita uma avaliação, com monitoramento das atividades, bem 
como, haverá o acompanhamento da pontualidade junto ao planejamento de cada etapa. 

Para a comprovação da realização das atividades será elaborado um relatório que será encaminhado 
periodicamente a SECE. 

 

Relatório final: Na etapa final do trabalho, a Entidade disponibilizará para a Secretaria um Relatório 

completo abrangendo todas as ações do projeto (atividades e eventos), fotos dos trabalhos realizados. 

Será realizada uma avaliação acerca do projeto, avaliando-os em todas as etapas, levantando sugestões 

e a manutenção do programa. 

 

 

 

Resultado(s) Indicadores 

qualitativos 

Indicadores 

quantitativos 

Meios de 

Verificação 
Diminuição de evasão escolar Maior frequência nas escolas 70 Através de boletim escolar 

Melhora no convívio familiar e 

social 

Comportamento no treinamento 70 Através de reunião com os 

pais 

Identificação com o esporte Aproveitamento e interesse 

durante o treinamento 

70 Através de avaliações 



 

 

10. Recursos humanos - Descrever as funções desempenhadas por todos os profissionais e 

demais agentes do Projeto, identificando a forma de contratação, respeitando a legislação 

vigente. 

Formação Profissional 

(cargo) 

Função no projeto 

 

 

Nº de 

horas/mês 

 

Vínculo 

(CLT, prestador serviços, 

voluntário) 

 

Professor Técnico em Boxe Técnico com CREF 16 Prestador de serviço 

Auxiliar Técnico Auxiliar técnico 16 Voluntário 

11. Cronograma de execução do Projeto - Especificar mês a mês, quais ações/atividades 

serão desenvolvidas. 
Plano de Trabalho Anual 

Atividade/Mês 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

Divulgação e inscrição  X         - - 

Aquecimento         

  

Corrida     

               

Sombra solta      

     

Saco          

             

Pesinho          

    

 Sombra solta     

   

Abdominal           

 

 X          

Aquecimento        

Corrida       

Sombra                 

Saco                     

Ação  e  reação     

Luva                     

Sombra solta        

 
Abdominal            

 

  X         

Aquecimento        

 
Circuito 

 
Correção de  golpe 

 

Manopla     
          

Abdominal            

 

   X        

 

Aquecimento         

  

Corrida     

    X       



 
               

Sombra solta      

     

Saco          

             

Pesinho          

    

 Sombra solta     

   

Abdominal           

 



 

Aquecimento        

Corrida       

Sombra                 

Saco                     

Ação  e  reação     

Luva                     

Sombra solta        

 
Abdominal            

 

     X      

Aquecimento        

 
Circuito 

 

Correção de  golpe 
 

Manopla     

          
Abdominal            

 

      X     

Aquecimento        

Corrida       

Sombra                 

Saco                     

Ação  e  reação     

Sparring                    

Sombra solta        

 
Abdominal   
          

Festival de Sparring 

       X    

Aquecimento        

 
Circuito 
 

Correção de  golpe 

 
Manopla     

          

Abdominal            

Festival de Sparring 

        X   



 
 

PLANO DE TRABALHO  

EDITAL SECE-Departamento de Esportes nº 01/2019 
 

 

1. DADOS DA OSC PROPONENTE 

 

Instituição Proponente 

Federação de Boxe do Estado de São Paulo - FEBESP 
 

 

Endereço 

Av. Harry Forssell , 1505 

e-mail 

cidinha_oliveiraboxe@hotmail.com 

Cidade 

Itanhaém 

UF 

SP 

CEP DDD) Telefone 

13 34255288 
 

Conta corrente 

41198-1 

Banco (nome e nº)  

Banco do Brasil-001                                                                

Agência (nome e nº) 

R. Frei Gaspar, 338 -6698-2 

Praça de pagamento 

São Vicente 

Nome do responsável 

Maria Aparecida de Oliveira  

C.P.F. 

800.286.918-49 

R.G./Órgão expedidor 

6.543.448-1 

Cargo 

Presidente 

Função Matrícula 

Endereço 

Rua Ignácio Alezunas, 2903 Jardim São Marcos 
 

Itanhaém/SP 

(DDD) Telefone 

13-997041156 

 
2. OUTROS PARTÍCIPES – INTERVENIENTE 

 
Nome   

- 

C.N.P.J. 

- 

E.A. 

- 

Endereço complete 

- 

CEP 

- 

 
3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

Título do Projeto 

RESGATANDO COM OS PUNHOS-NUCLEO ITANHAÉM 

Período da execução 

Início 

Maio/2019 

Término 

Março/2020 

Modalidade Esportiva 

BOXE 

Identificação do Objeto 

 
É sabido que o Brasil na área esportiva, notadamente nas modalidades classificadas 
como lutas, enfrenta diversos desafios a que deve responder para alcançar o 
desenvolvimento pleno para ter condições de disputar com outros países um lugar de 
destaque nas competições internacionais. Sabe-se também que uma das dificuldades 
para detectar talentos é o pequeno número de escolas de esportes, o que faz com que 
a modalidade tenha um pequeno numero de representantes.  
O que a Federação de Boxe do Estado de São Paulo propõe é a criação de uma 
escola de formação de atletas, propiciando oportunidades para que crianças e 
adolescentes possam se envolver e se beneficiar da saudável prática da modalidade 
esportiva, dentro de um processo em que valores e princípios educacionais são 
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evidenciados para contribuir com o desenvolvimento da cidadania formando melhores 
cidadãos para a sociedade e futuros atletas. 
 
Este projeto visa alcançar comunidades onde a condição sócio-econômica é um dos 
fatores impeditivos para o acesso do jovem a qualquer prática esportiva, tornando-se 
mais fácil a exposição dos mesmos as mazelas sociais, violência e a desintegração 
social. 
 
O esporte e a educação física são reconhecidos instrumentos para o desenvolvimento 
social, especialmente entre os jovens. A prática esportiva oferece oportunidade para o 
aprendizado de habilidades essências à vida, como disciplina, respeito, cooperação e 
a liderança. Impacta diretamente na qualidade de vida dos jovens, em especial na 
saúde, criando instantes de socialização e lazer. 
 
O Projeto RESGATANDO COM OS PUNHOS- NÚCLEO ITANHAEM pretende atender 
crianças e adolescentes na faixa etária de 7 a 17 anos propiciando o aprendizado da 
modalidade nos seus diversos níveis, considerando os aspectos sócio esportivos de 
cada usuário, beneficiando crianças e adolescentes com poucas oportunidades em 
sua realidade educacional, e também disponibilidade para  turma de adultos e pessoas 
na melhor idade dada a limitação de programas comunitários e ainda assegurar o 
direito ao esporte que todo cidadão tem. 

 

O Projeto será desenvolvido na E.M. Profª. Filomena Dias Apellian, à Rua 

Existente nº 31-Jardim São Fernando- Itanhaém/SP-CEP 11.740-000 

 

Critérios para participação do Projeto: 

 Deverá apresentar cópia do RG ou certidão de nascimento; 

 Apresentar exame médico comprovando sua capacidade física para a prática 
de atividades esportivas; 

 Deverá ser preenchida ficha de inscrição a ser disponibilizada na secretaria de 
cada núcleo a ser implantado, e no caso de usuário menor deverá ser 
preenchida pelo responsável. 

 
A participação no projeto será gratuita a todos os interessados. 
 
Havendo matrículas acima do número disponível para atendimento, será criada fila de 
espera, e o atendimento será por ordem de matrícula. 

 

Critérios para desligamento do projeto: 

 

 O usuário que integrar uma das turmas do projeto e, se ausentar por cinco dias 
seguidos, sem manifestação, será excluído do projeto e, sua vaga será 
utilizada por um dos inscritos que aguarda vaga; 
 

 Através da observação do técnico, será excluído o usuário que agir com 
hostilidade ou for desprovido de urbanidade com os demais integrantes de sua 
turma. 

 
 
As aulas ocorrerão no período da noite, no contra fluxo escolar. 
 
 
 
 



 

 

As atividades serão realizadas no período noturno: 

Grade horária: 

 

Dias da semana: 

 

Terças-feiras  

Quintas-feiras 

 

No Horário: 

Das 19:30h às 21:30h 

 
Turmas de iniciação esportiva: 

 
As atividades desenvolvidas com os elementos básicos da modalidade com a oportunidade 
para a reflexão sobre valores éticos e estéticos que envolvem a corporeidade e o 
desenvolvimento motor.  

 
Turmas de treinamento: 

 
Para usuários que demonstrarem habilidades iniciais maiores do que as dos outros 
beneficiários. O treinamento polirá os novos talentos e será realizado por meio da 
preparação planejada e sistematizada, visando um rendimento contínuo. Neste contexto 
haverá a fase do treinamento específico, que se destina ao aprimoramento dos gestos 
específicos da modalidade; o treinamento de formação que é a fase de estabilização das 
capacidades. 
Desses usuários poderão ser formadas turmas que poderão participar de festivais ou 
competições oficiais de boxe. 

 
Para a implantação desse projeto serão necessários esforços de profissionais. Para tanto 
serão contratados profissionais devidamente habilitados para o desempenho das seguintes 
funções: 

 
  

Técnico: contratação de 01 professor técnico em boxe(CREF)  
Auxiliar técnico: voluntário 

 
CONTRAPARTIDA- bens permanentes:  
A FEBESP cederá ringue de treinamento, luvas de treinamento, sacos de pancada com 
estrutura,  protetores de cabeça, cordas e manoplas para que as aulas sejam ministradas 
no próprio ambiente da modalidade, criando um cenário real de disputa para o usuário, e 
este aparato esportivo estará à disposição durante os 10(dez)meses de duração. 
 
Quando ocorrer competições haverá a autorização dos pais ou responsáveis, e tudo será 
documentado com fotos e relatórios pelos responsáveis pelo projeto, ou seja, os técnicos. 

 
A FEBESP auxiliará na Assessoria de Imprensa e Comunicação para confecção de 
releases à imprensa, divulgação das ações da FEBESP e Prefeitura Municipal de 
Itanhaém/SP. 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

O Boxe é modalidade olímpica. 

 

Para formar um atleta de alto rendimento faz-se necessário estabelecer condições técnicas, estruturais e 

sociais para que se possa não só identificar um talento no esporte, como, também, permitir que aquele talento 

seja integrado a um projeto de excelência. 

 

Esta proponente pleiteia contribuir na formação de atletas, atuando junto aos adolescentes e jovens, em 

caráter prioritário com idade entre 07 e 17 anos, categorias de base. 

 

Promover a iniciação na modalidade e a partir do desenvolvimento técnico e estratégico  contribuir na 

detecção de talentos, desenvolver equipes para participarem de competições em suas respectivas categorias. 

  

Historicamente o Boxe tem nas camadas menos favorecidas da sociedade um público natural de praticantes, 

além, de caracterizar-se como esporte cuja prática desenvolve disciplina, equilíbrio, força, velocidade, 

raciocínio rápido, coordenação motora dentre outras. 

 

A iniciação esportiva e o desenvolvimento de talentos no longo prazo, agrega valor social  ao esporte 

oferecendo ao jovem uma opção digna de atividade afastando-o das ruas e da situação de risco social e 

marginalidade e capacitando-o para exercer uma atividade física e desportiva e sua cidadania. 

 

O núcleo a ser implementado deverá fomentar a base da modalidade e oferecer a iniciação as práticas da 

modalidade e em treinamentos especializados destinados àqueles atletas que vierem a se destacar  

despontando em competições nas  categorias de base. 

 

O presente projeto pretende contribuir na identificação de novos talentos esportivos, com condições técnicas 

para integrarem programas de excelência esportiva de alto rendimento, que certamente irão abrilhantar o 

Estado de São Paulo nas importantes competições regionais,  estaduais, nacionais e internacional. 
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Justificativa da Proposição 

 



 
 

 

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) 

 

Meta 

Recursos 

Humanos 

Etapa/ 

fase 

Especificação 
Recrutamento e seleção de 

professionais para atividades 

esportivas e manutenção do 

núcleo. 

 

Indicador físico 

 
 

Duração 

 

Unidade 

profissional 

Quantidade 

02 

Início 

Abril/18 

Término 

Janeiro/19 

 

 
5. PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00) 

 
Natureza da despesa  Total Concedente Proponente 
Código Especificação 

 Recursos Humanos 20.000,00 20.000.00  

Total Geral 20.000,00    

 

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00) 

Concedente: 

 

 
 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês 

 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 - - 

 

Total: R$ 20.000,00 
 

 

6. DECLARAÇÃO 

 

Na qualidade de representante legal da OSC proponente, declaro, para fins de prova junto à 

  , para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito  em 

mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que 

impeça a celebração da parceria e a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos 

deste Poder, na forma deste plano de trabalho. 
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Meta  1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 
RH  2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

 



 
 

 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE 

 

 

ITANHAÉM,  10 de abril de 2019.                                  

                                                                                        Maria Aparecida de Oliveira- Presidente 

 

 


