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APRESENTAÇÃO
O objetivo do presente plano de trabalho, é detectar dificuldades dos
desportistas de Machado em fomentar as diversas modalidades praticadas no
município, e definir possíveis ações para que as modalidades esportivas tenham
cada vez mais, adeptos e que o esporte machadense venha a prosperar, como já
prosperou.

Alcançar seus objetivos, até mesmo grandes objetivos, não demanda
“brilhanteza” ou talento, mas sim, de determinação e tenacidade, e o mais
importante, um plano de ação realista .

Ray Silverstein
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1. BIOGRAFIA
Davi Fernandes, natural de Machado-MG, 28 anos, ensino básico realizado
na Escola Estadual Paulina Rigotti de Castro (2009), no qual sou professor de
Educação básica na disciplina de Educação Física do quadro de efetivos (2015 atualmente), membro da comissão de licitação e de avaliação de desempenho dos
servidores da escola, Profissional de Educação Física licenciado (2012) e
bacharelado (2017) pelo Centro Superior de Ensino e Pesquisa de Machado –
CESEP/FEM), Pós-graduado em Psicopedagogia pela Universidade de Franca
(2014).
Como profissional de Educação Física atuei em diversas áreas, que seguem
descritas:
 Treinamento esportivo de futebol de campo
 Auxiliar técnico no Recreativo Futebol Clube, campeão do Sul
Mineiro sub-15 (2010);
 Auxiliar técnico no Recreativo Futebol Clube, campeão do Sul
Mineiro sub-17 (2011);
 Auxiliar técnico no Recreativo Futebol Clube, Brazil Cup sub-17
(2011);
 Treinador do Bola de Ouro sub-17 (2012 - 2013);
 Treinador do Bola de Ouro, Brazil Cup (2012).
 Treinamento esportivo de Futsal (masculino e feminino)
 Projeto Elas em ação/futsal feminino (2011 – 2012);
 Campeão do Módulo 2 do JEMG, fase local de Poço Fundo, com
o Centro Educacional Cooperar – CEC e 3° lugar com Módulo 1;
 Projeto iniciação esportiva, participação com dois times de futsal
masculino no JEMG, fase microrregional, um time com a E.E.
Paulina Rigotti de Castro, representando Machado e Centro
Educacional Cooperar – CEC da cidade de Poço Fundo (2018).
 Tênis de mesa
 Quando o ping-pong passa a ser tênis de mesa (2011 - 2018),
Instituto Federal Campus Machado;
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 Campeão masculino e vice-campeão feminino dos Jogos dos
Institutos Federais – JIFEM, fase estadual (2012);
 Participação da Clínica Fran TT Internacional de tênis de mesa
(2013 e 2014);
 Curso teórico e prático de tênis de mesa em Poço Fundo (2013);
 Vice-campeão do Mineiro – JEMG/Uberaba-MG (2013);
 Projeto

social

com

crianças

carentes

na

Missão da 3° Igreja Presbiteriana Independente de Machado
(2013);
 Estágio com a Seleção Brasileira de tênis de mesa paralímpica –
2014;
 3° lugar geral de tênis de mesa do JIFs - Sudeste (2014);
 Participação do Circuito Municipal DME de tênis de mesa –
Caldense/Poços de Caldas (2014), na oportunidade obtivemos
os seguintes resultados: Campeão da categoria B, vicecampeão da categoria c, 6°lugar da categoria A;
 Tênis de mesa na praça – Instituto Elzo Túlio, Educando pelo
esporte, caminhando para o futuro (2015);
 Palestrante sobre o estresse nas escolas (2017);
 Finalista no Congresso Nacional de Iniciação Cientifica (2017);
 Professor de iniciação esportiva nas modalidades de handebol,
voleibol, atletismo, xadrez e badminton;
 Lazer e recreação para terceira idade;
 Professor de natação e hidroginástica;
 Professor do ensino básico (ensino infantil ao ensino médio);
 Psicopedagogo educacional;
 Personal trainer;
 Recreação em colônias de férias;
 Atuações como árbitro de natação na Copa Minas Gerais de Natação;
 Instrutor de musculação IF – Instituto Federal;
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Como atleta e colaborador:
 Primeira escolinha de futebol de campo, Caçulinha (2002);
 Escolinha de futsal (2006), na qual fundou o Recreativo Futebol Clube
posteriormente em 2007;
 Primeiro ano de Recreativo Futebol Clube (2007), Vice-campeão da categoria
Sub-15, na oportunidade fui vice-artilheiro também;
 Campeão Mineiro do JEMG no tênis de mesa (2008) – Patos de Minas;
 Com 16-17 anos joguei na base do Clube Atlético Juventus da Mooca (2008)
e Paulista Futebol Clube de Jundiaí (2009);
 Capitão

e

colaborador

do

DEC

–

Deus

está

no

Comando

2015/2018 (EPTV, Alterosa, Municipais, Regionais);
 Campeão e melhor atleta da Copa C.O.E. (2017) pelo Canarinho Futebol
Clube de Turvolândia;
 Campeão da Copa São João de Futebol amador, pelo Esporte Clube Vila
Nova de Aguaí-SP (2018);
 Campeão Sul Mineiro (2018) pelo Recreativo Futebol Clube.
 Representando a cidade de Machado na taça EPTV e Alterosa de futebol de
quadra e campo.
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2. OBJETIVO GERAL
A prática esportiva deve ser voltada para a formação do corpo em sua
totalidade, ou seja corpo e mente, na formação de cidadãos críticos capazes de
mudarem suas realidades, com tudo, o desafio da secretaria de esportes é abordar o
esporte em todas suas manifestações: esporte de rendimento, esporte escolar,
esporte recreativo e esporte de reabilitação (SAMULSKI, 1992), mesmo sabendo da
realidade que atualmente que se encontra o nosso esporte machadense: ignorado,
decadente, desestruturado.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais,
“O profissional, nesse momento, passa a ser mais exigido quanto à
sua qualificação e ao uso de seu conhecimento, principalmente, no
que corresponde ao planejamento de atividades que venham ao
encontro dos interesses e necessidades dos desportistas.”
(MATTOS; NEIRA, 2013).

Então, pergunta-se: Como o público pode gostar ou ser adepto a uma
atividade, que eles nem conhecem ou tenham vivenciado?
Para isso cabe aos envolvidos com o esporte machadense, apresentar
atividades alternativas que possam chamar a atenção de todo o púbico, não
somente o público alvo, assim fazendo com que eles se interessem e participem de
uma ampla gama de atividades, podendo todos terem uma qualidade de vida melhor
e massificar as modalidades.
2.1 Objetivos específicos
 Resgatar os Jogos Escolares Municipais, com intuito de voltar a participar das
etapas Microrregional, Regional, Estadual e Brasileira;
 Traçar caminhos eficientes para a fomentação do esporte em Machado, assim
economizando tempo e recurso;
 Reestabelecer o diálogo entre as modalidades e desportistas;
 Unir as modalidades em prol dum bem maior “nosso esporte”;
 Articular parcerias público-privada;
 Criar eventos esportivo municipais;
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 Melhorar o aproveitamento dos espaços públicos para fomentação da pratica
esportiva;
 Resgatar a cultura da prática esportiva através dos Jogos Escolares e
projetos sociais esportivos;

3. METODOLOGIA E METAS
Considerando o significado de metodologia como uma explicação minuciosa,
detalhada, rigorosa e exata de toda a ação no método do trabalho. Um dos
caminhos adotados para executar as atividades, é a busca de parcerias com
entidades públicas e privadas de nosso Município.
O atendimento será feito de forma conjunta com escolas públicas e
particulares, pela secretaria, através de reuniões e seminários com os desportistas
locais.
Seminários serão feitos com a participação dos desportistas, diretores,
professores das modalidades, professores das escolas públicas e particulares. Com
a participação assídua de treinadores, técnicos e dirigentes de equipes. Serão
utilizadas palestras e reuniões de grupos, com finalidade de ouvir e discutir assuntos
pertinentes ao esporte e lazer.
Tendo como meta, atender a totalidade do Município de Machado no prazo de
4 anos e massificar o maior número de modalidades possíveis, através do
fortalecimento dos eventos esportivos municipais e regionais.
4. GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
4.1 Estruturação da infraestrutura esportiva e de lazer
Ações de curto prazo:
 Garantir que novos projetos de instalações esportivas sejam realizados e
executados dentro das normas oficiais;
 Adequar os espaços existentes aos diversos grupos interessados, como
pessoas com deficiência, garantindo o livre acesso aos mesmos;
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 Conservar as infraestruturas atuais para que permitem as realizações de
eventos esportivos (banheiros com chuveiros, vestiários, bebedouros, etc.);
 Conservação das atuais quadras esportivas;
 Conservar e promover a manutenção de locais já existentes (Quadras
poliesportivas, quadras ao ar livre, centros comunitários e academias de
ginástica ao ar livre).
Ações de médio prazo
 Assistência e adequação as escolinhas das modalidades existentes;
 Disponibilizar infraestrutura adequada para as modalidades que não tenham
um lugar fixo para treino, como o xadrez, atletismo, esporte equestre, skate,
dentre outras, inclusive local para a pratica física para melhor idade.
Ações de longo prazo
 Viabilizar a construção da pista de skate urbana;
 Viabilizar a construção da pista de atletismo.
4.2 Formação e valorização profissional
Ações de curto prazo:
 Desenvolver uma pesquisa para levantamento do perfil dos profissionais das
áreas relacionadas a esporte e lazer, assim identificando oportunidades de
desenvolvimento e capacitação profissional;
 Desenvolver e divulgar um calendário anual de cursos para capacitação dos
profissionais envolvidos na área do esporte inclusive reciclagem para os
árbitros locais;
 Utilizar-se de variados meios de comunicação que possibilitem a difusão dos
eventos e atividades esportivas urbanas e rurais.
Ações de médio e longo prazo:
 Dar oportunidade para profissionais técnicos nas diversas modalidades;
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 Promover a integração das entidades esportivas municipais com instituições
de ensino públicas e privadas para o desenvolvimento de programas de
ensino visando a capacitação profissional da área esportiva;
 Promoção de eventos esportivos e de lazer regulares no município;
 Planejar e executar de forma integrada a outras entidades públicas
(secretarias de educação, saúde e inclusão social) e privadas, eventos
esportivos e atividades de lazer;
 Fomentar a realização de eventos esportivos culturais de cunho, municipal e
estadual (tais como Festivais de dança e concursos de dança);
 Intensificar a divulgação dos eventos esportivos e atividades de lazer visando
o aumento da participação da comunidade urbana e rural ativamente;
4.3 Esporte Educacional
Ações de curto prazo:
 Levantamento das modalidades de interesse dos alunos nas escolas;
 Ampliação e consolidação de projetos para atendimento de todas as escolas
urbanas e rurais;
 Participação em eventos na área do esporte educação;
 Realizar a integração social de a crianças, adolescentes e jovens em situação
de vulnerabilidade social e/ou adolescentes e jovens em conflito com a lei.
Ações de médio e longo prazo:
 Democratizar o acesso à escola para prática de atividade esportiva nos finais
de semana, com as devidas orientações e fiscalizações;
 Parceria entre a Secretaria Municipal de Educação na realização e
participação em eventos esportivos;
 Contribuir para o fortalecimento do empoderamento feminino por meio da
oferta de atividades físicas e a promoção de ciclo de debates sobre direitos
das mulheres no meio esportivo;
 Oportunizar o acesso da população à prática de artes marciais, cultura,
esporte e lazer, sobretudo nas comunidades em áreas de risco.
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4.4 Esporte de participação e recreativo
Ações de curto prazo:
 Ampliar o acesso e a segurança dos espaços públicos de lazer e recreação;
 Fomentar ações em espaços gratuitos, públicos ou privados, para lazer e
recreação da população;
 Elaboração de eventos de lazer para estimular a prática de atividade física na
população de acordo com o cenário vivido.
Ações de médio e longo prazo:
 Conservação de espaços públicos na cidade em ambientes naturais que
favoreçam a prática de atividades físicas, esporte e lazer, como locais de
caminhadas, praças, quadras ao ar livre, entre outros locais favoráveis às
atividades;
 Promover integração entre a comunidade do bairro com ruas de lazer,
encontros dançantes, jogos de mesa, torneios de equipes, gincanas e outras
atividades;
 Criar parcerias com a Secretaria de Educação e Inclusão Social; Associação
dos Pais e dos Amigos Excepcionais, (APAE) e Clube da Melhor Idade.
 Proporcionar a prática de atividades físicas, culturais e de lazer, além de
incentivar a formação de lideranças comunitárias, estimulando a pesquisa e a
socialização do conhecimento, contribuindo para que o esporte e lazer sejam
garantidos como direitos de todos;
 Desenvolvimento de Atividades Esportivas e Recreativas para a Terceira
Idade, visando implementar núcleos de atividades físicas, esportivas e de
lazer para pessoas a partir de 45 anos, com vista à melhoria da qualidade de
vida dessa população, também em atividades sistemáticas de oficinas de
esporte, dança, ginástica, teatro, música, orientação a caminhada, capoeira e
outras dimensões da cultura local, além da organização popular na realização
de micros e macros eventos de lazer.
4.5 Esporte de rendimento
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Ações de curto prazo:
 Levantamento e apoio as modalidades que almejam o alto rendimento;
 Projetos esportivos para descoberta de talentos locais;
 Ampliar o Fest areia e abranger mais modalidades;
 Fortalecimento das escolinhas urbanas e rurais.
Ações de médio e longo prazo:
 Estabelecer um calendário esportivo unificado e integrado, relacionado com o
âmbito municipal, regional, estadual e nacional, assim garantindo as
entidades organizadoras das modalidades a se programarem para as
competições;
 Fomentar o intercâmbio de profissionais das modalidades vigentes com
equipes profissionais;
 Definir uma política para o esporte de base em que o poder público
juntamente com os clubes assuma a responsabilidade da formulação,
implementação, financiamento e apoio a projetos de desenvolvimento de
novos atletas;
 Garantir que base da modalidade seja bem estruturada e com total condições
de garantir o alto rendimento para o atleta;
 Implementar estruturas especializadas – centros de treinamento – para o
desenvolvimento de atletas e paratletas de alto rendimento, desde a base até
o treinamento de alto nível, dotadas de equipamento, recursos humanos,
apoio científico, médico e instalações apropriadas.
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