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1.0 Apresentação

Nenhuma pedagogia que seja verdadeiramente libertadora pode
permanecer distante do oprimido tratando-os como infelizes e
apresentando-os aos seus modelos de emulação entre os
opressores. Os oprimidos devem ser o seu próprio exemplo na luta
pela sua redenção.
Paulo Freire

1.1 Resumo
Resumo
Objetivo deste trabalho é realizar um plano referentes às concepções da
secretaria municipal de esportes e juventude da cidade de Machado MG, a
partir daí reunir todas as categorias existentes e fazer votação para escolha do
secretario de esportes através de voto aberto, criar um calendário municipal, e
adequar as competições regionais, estaduais, brasileiras, expandir o esporte
para os bairros periféricos e zona rural.
Metodologia de trabalho: melhor dialogo com desportistas, associados e ligas
esportiva do município, e capacitação dos profissionais efetivo, parceria com
faculdade educação física visando alunos realizarem estágios nos núcleos de
esportes e futuras instalações.
Uni termos: secretario de esportes, dialogo com os desportistas.

1.2 Abstract
Abstract
The objective of this work is to carry out a plan referring to the conceptions of
the municipal sports and youth secretariat of the city of Machado MG, from
there, gather all the existing categories and make a vote to choose the sports
secretary through open vote, create a municipal calendar, and adapt regional,
state, Brazilian competitions, expand the sport to the peripheral neighborhoods
and rural areas.
Methodology of work: better dialogue with sportsmen, associates and sports
leagues in the municipality, and training of effective professionals, partnership
with physical education faculty aiming at students doing internships in sports
centers and future facilities.
Uni terms: sports secretary, dialogue with sportsmen.

1.3 JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA
A importância da prática esportiva junto ao município de Machado MG, é
senso comum que traz uma série de benefícios a saúde daquele que o
pratica como: melhora na postura, nas funções motoras, na capacidade
cardiorrespiratória, enfim um melhor condicionamento físico como um todo,
além de promover a inclusão social através do esporte.
Quando se trata de esporte como um todo, os resultados não são
diferentes, pelo contrário se fazem mais evidentes, pois afetam diretamente
a sensação de “estar bem” consigo mesmo.
Para eles, que já passaram por todas as etapas da vida, ao alcançar a
maturidade o corpo e a mente precisam continuar sendo estimulados a
novos desafios, é exatamente nesse ponto que a prática de esporte
desempenha um papel fundamental para a melhor qualidade de vida,
apresentando um leque de opções junto a sociedade através da secretaria
municipal de esportes e juventude municipal.

1.4 Problema

Qual é a função da secretaria municipal de esporte e lazer e juventude da
cidade de Machado, Mg?
Qual é a função do secretario municipal de esporte e lazer juventude da
cidade de Machado, Mg?
Qual o publico alvo a ser trabalhado visando uma expansão do esporte do
município de Machado, Mg, no perímetro urbano e zona rural?
Grupos de terceira idade, adultos, crianças e jovens, realizar atividades
lúdicas, recreativas, para formar pilar competitivo municipal.

1.5 Objetivo
Objetivo

A Secretaria municipal de Esporte e Lazer e juventude da cidade de Machado
MG têm por objetivo apoiar, desenvolver e incentivar as práticas esportivas e
de lazer no município junto da população desportiva como um todo seja
perímetro urbano ou zona rural.
Cabe ao secretario ter a visão de articular com órgãos competentes seja
federal, estadual, ou até mesmo públicos e privados visar e colocar em pratica
programas e ações pertinentes e ligados ao esporte e grande apoio às
iniciativas locais e regionais.

1.6 Objetivos para a gestão vigente
OBJETIVOS PARA A GESTÃO VIGENTE
A gestão democrática é um dos modelos de gestão onde os colaboradores têm
voz para contribuir com as tomadas de decisão.
É inegável que esse modelo oferece maior chance de engajamento dos seus
colaboradores, pela participação intensa deles.
Se não houver consenso com opiniões contrárias, esse tipo de gestão pode
gerar grandes atritos dentro da equipe.
Vale ressaltar que temos quatro pilares para citarmos em relação a uma gestão
vigente:
Planejamento, organização, direção, controle.
Planejamento: estabelecer metas, prazos, buscando no final um melhor
resultado.
Organização: orquestrar todas essas atividades desportivas, distribuindo os
materiais e recursos financeiros visando criar harmonia entre as modalidades.
Direção: acompanhamento da execução das atividades para ver se estão
sendo realizadas.
Controle: analise e avaliação para observar se está sendo alcançado o objetivo
proposto junto da secretaria.

1.7 Propostas de ações, metas
PROPOSTAS DE AÇÕES, METAS

Planejar, programar, organizar, amparar, incentivar e supervisionar as
atividades esportivas, esporte-educacionais, de recreação e de lazer no
Município;
Apoiar e supervisionar o desenvolvimento dos esportes amadores e da
Educação Física no Município, estimulando à prática dos esportes;
Administrar os equipamentos municipais destinados a prática de esportes;
Promover programas desportivos e de recreação, de interesse da população;
Estabelecer parcerias com orgãos afins, inclusive ligas, federações e
empresas, de forma a incentivar e ampliar a prática desportiva junto à
população;
Analisar e propor atividades recreativas e de lazer, que atendam as
expectativas e especificidade de cada região da cidade;
Subsidiar o Governo Municipal, quanto à proposição e acompanhamento dos
investimentos físico-financeiros para o desenvolvimento das ações de Esportes
e de Recreação;
Promover e incentivar ações para a prática de atividades inclusivas para 3ª
idade e deficientes.

1.8 Eventos
Eventos
Para Secretaria municipal de Esporte e Lazer e juventude da
cidade de Machado MG possa realizar eventos esportivos precisamos
primeiros realizar reuniões com as modalidades que hoje temos no
município, a partir desse dialogo com todos começar a planejar um
calendário municipal, segundo adequarmos ao calendário regional e
estadual, brasileiro.
Em cima destes eventos realizar divulgação para atrair o publico
no geral e que possam conhecer e apreciar as modalidades como um
todo.

1.9 Metodologia de trabalho
Metodologia de trabalho
Levar as atividades desportivas de machado para o
conhecimento maior ao publico alvo, jovens, adultos, grupos
da terceira idade, principalmente os bairros periféricos e zona
rural, dar apoio a trabalhos sociais e associação de bairros e
as ligas desportivas amadoras, e levar até então para eles um
vasto leque de atividades, capacitação dos funcionários
efetivos do setor, bolsa atleta, parceria com a faculdade de
educação física do município para que estudantes possam
realizar seus estágios nos núcleos de esportes e futuras
instalações.
2.0 Material humano e trabalho de base
A secretaria municipal de esporte e lazer juventude ela tem por obrigação
divulgar as modalidades disponíveis do município, mas como será feito essa
divulgação?
Meios de comunicação, radio,jornal, televisão, internet através dos aplicativos,,
áudio visual, carros de som, rede publica escolar estadual, municipal, federal,
particular, levar informações a este publico formado por crianças, jovens,
adultos, 3 idade, zona rural, apresentar calendário municipal ,regional,
estadual, brasileiro,das competições futuras a participar, visando a realização
de seletivas das categorias de base, a partir daí montarmos equipes dando
ênfase temos material humano e a realização trabalho dependendo da
competição a longo prazo, e curto prazo, representar o município.
Implantar núcleos esportivos do esporte para descoberta de jovens talentos
nos bairros, para encaminharmos ao pilar competitivo municipal,vinculado ao
Poliesportivo Tancredo Neves, Machado,Mg.
2.1 Programas sociais
Programas sociais
Buscar recursos junto ao governo estadual e federal através da
Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, e com estes recurso
enviado ao município utilizar clubes, associações de bairro para o
desenvolvimento do programa, buscar parceria junto a secretaria
municipal de educação, para implantar tempo integral, nas escolas
municipais, educação infantil, onde possam fazer atividades desportivas
no local, não se resumir somente ao esporte, receber alimentação,
lanche, transporte, reforço escolar, leitura, noções de cidadania,
educação para cidadania e projeto de vida.

2.2 Pilar competitivo profissional
Pilar competitivo profissional
Seletivas visando montagem de equipe para o pilar competitivo em
todas as modalidades, handebol, vôlei, basquete, futsal, futebol de
campo, fut vôlei, tênis, xadrez, tênis de mesa, atletismo, ciclismo,
esportes radicais, etc.
Núcleo de desenvolvimento do esporte onde os atletas vinculados ao
esporte rendimento serão cadastrados a secretaria municipal de
esportes lazer e juventude, mais parcerias iram receber toda assistência
nutricional, medida, fisioterapeuta, ortopedista, academia, trabalho de
fortalecimento muscular e trabalho preventivo para evitar futuras lesões.
Buscar recursos financeiros na lei de incentivo ao esporte elaborando
projetos e sendo encaminhados ao ministério da cidadania e abatidos no
imposto de renda das pequenas, médio, grandes empresas que queira
investir no esporte.
Buscar recursos em agentes bilaterais fontes externas junto a
consulados e embaixadas, enviando o projeto por demanda induzido ou
espontânea respeitando as linha de investimento de cada consulado e
sua disponibilidade orçamentária.

2.2Experiência acadêmica
Experiência Acadêmica

Professor educação física, coordenador programa Minas Olímpica Nova
Geração, Machado, Minas Gerais, Escola Municipal São José.

Período de 06/11/2006 a 20/12/2007, 03/02/2008 a 21/12/2008.

Projeto Social e comunitário da 3 IPI de Machado, técnico, auxiliar técnico
atuando pela Escola Estadual Gabriel Odorico, Jogos Escolares de Minas
Gerais, fase local Machado, período de 13 a 31 de março de 2006, carga
horária total de 75 horas trabalhadas.

Curso Saúde Vocal para professores-turma 4, carga horária de 20 horas na
modalidade a distancia.

Professor Escola Estadual Paulino Righotti de Castro, ano 2009 de 07/08 a
03/10 ensino médio, totalizando 128 dias, obs: substituição.

Professor Escola Estadual Iracema Rodrigues, ano 2010 de 01/02 a
31/12/2010, ensino fundamental e ensino médio, 334 dias, obs: substituição.

Professor Escola Estadual Iracema Rodrigues, ano 2011 de 04/02 a
31/12/2011, ensino médio e ensino fundamental, 237 dias, substituição.

Professor Escola Estadual Paulino Righotti de Castro, ano 2012 de 02/04 a
31/12 ensino fundamental, totalizando 273 dias, obs: substituição.

IF Campus Machado treinador modalidade basquete masculino, feminino,
período de 01/03/2013 a 30/09/2013, participação JIFIS ( Jogos Instituto
Federal) campus Barbacena, MG.

IF Campus Machado treinador modalidade basquete masculino, feminino,
período de 01/03/2013 a 30/09/2013, participação JIFIS ( Jogos Instituto
Federal) campus Barbanena, MG.

IF Campus Machado treinador modalidade basquete masculino, feminino,
período de 01/03/2014 a 30/09/2014, participação JIFIS ( Jogos Instituto
Federal) campus Vitória, ES.
Colégio Fumesc, Machado, MG, substituição do professor Fabio Ribeiro,
ensino fundamental, ensino médio, ano 2014.
Professor Escola Estadual Paulino Righotti de Castro, ano 2015 de 09/02 a
31/12 ensino fundamental, totalizando 321 dias, obs: substituição.
Monitor de alunos masculino e feminino IF Campus Machado, MG, empresa
ADCON, 19 de Maio de 2015 a 12 de Agosto de 2018.
Arbitro auxiliar da Federação Mineira de Basquete, LIDARP,JEEMG, JIMI,
Campeonato Metropolitano pela federação Mineira de Basquete, participação
como arbitro de jogos escolares,campeonato mineiro de basquete fase Sul,
JIFIS ( Jogos Instituto Federal 2015), campus Machado,MG.

Professor no instituto Tulio Elzo Coelho, Machado MG, modalidade Basquete,
período 02 de março a 01 de agosto de 2016, modalidade, basquete, handebol.
Professor Escola Estadual Rubens Garcia, ano 2017 de 07/03/2017 a
31/12/2017, primeiro ano ao quinto ano do ensino fundamental, regente de
oficina de banda no tempo integral.
Professor de musculação substituição ( INSTITUTO FEDERAL CIENCIAS
TECNOLOGIA CAMPUS MACHADO MG) período de 1 de Junho de 2016 a 30
de novembro de 2017.
Professor Escola Estadual Rubens Garcia ano 2018, de 13/03/2018 a
31/12/2018, primeiro ao sexto ano do ensino fundamental, regente de oficina
de banda no tempo integral.
Fundação Educacional de Ensino Unimape (Colégio Fumesc) Machado MG,
aulas de educação física ensino fundamental e ensino médio, de 03/04/2018 a
31/12/2018.
Professor Escola Estadual Rubens Garcia ano 2019, de 13/03/2019 a
31/12/2019, primeiro ao sexto ano do ensino fundamental, regente de oficina
de banda no tempo integral.

Professor Escola Estadual Rubens Garcia ano 2020, de 13/03/2020 a
31/01/2021, primeiro ao sexto ano do ensino fundamental, regente de oficina
de banda no tempo integral, aulas remotas on line, pets avaliativos volume um
ao sete.
Curso de Formação na Modalidade a Distância Conceitos e Metodologia para a
Educação Integral e Integrada.
Arbitro e mesário auxiliar da Federação Mineira de Handebol, LIDARP,JEEMG,
JIMI, participação como arbitro de jogos escolares,campeonato mineiro de
Handebol fase Sul, JIFIS ( Jogos Instituto Federal), campus Machado,MG.
2.4 Experiência Profissional
Ala-Pivô, Centro Olímpico Vila Clementino, Bairro Vila Mariana, São Paulo,
Capital, período de 04/02/1997 a 31/10/1998.
Participação Campeonato Paulista De Basquete, temporada 97/98.
Fase Ouro, Fase Prata, Fase Bronze.
Jogos Do Interior, Campinas, Sp.
Copa Dan Nane De Basquete Masculino, categorias sub 17-18.

2.5 Experiência Atleta Municipal
Experiência Atleta Municipal
Ala- Pivô Basquete time Adulto Basquete, Machado,Mg.
Ala-pivô Handebol Masculino, Machado, Mg.
Participação Jogos Escolares, Jimi, Copa Lidarp, Joju, Basquete na Praça ,
Machado, Alfenas, Pouso Alegre, Mg.
Totalizando Vinte Anos Servido ao Esporte Coletivo Da Cidade De Machado,
Mg.
Praticante de Musculação a vinte anos, personal trainer de basquete,
musculação.

2.6 Anexos

2.7 Conclusão
Concluo que a finalidade do secretario e da secretaria municipal de
esportes e lazer e juventude da cidade de Machado, Minas Gerais,
é trabalhar o esporte Machadense como um todo, visando trabalhar
o leque opções que pode proporcionar junto da comunidade uma
melhor qualidade de vida, e inclusão social, sem distinguir raça,cor,
gênero, respeitando um ao outro e lembrando destes pilares abaixo
citados:
Espírito em equipe, ninguém faz nada sozinho.
Comprometimento, dê sempre o seu melhor.
Determinação, para sempre lutar e persistir.
Disciplina, nada ocorre ao acaso.
Humildade, em ter os pés no chão.
Amor, gostar do que fazemos.

