Bloco I – Dados da Organização Social
1. Identificação
Nome da Organização Social: Instituto de Formação e Ação Política
CNPJ: 02.257.969/0001-78
Endereço: Rua General Lamartine, 2G – Vila Matilde – São Paulo/SP.
Telefone: (11) 2684-0980
E-mail: infap.org@hotmail.com
Data de fundação da organização social:
Data da última eleição/posse da diretoria:

2. Composição das instâncias de direção e fiscalização:
Instância

Cargo

Nome completo

Diretoria

Conselho
Fiscal
3. Constituição Jurídica:
( ) Fundação
(X) Associação
( ) OSCIP
( ) Outra(s)
3. Informe as inscrições nos Conselhos:
4. Bloco II – Dados da Organização Social
Como surgiu a organização social e seus objetivos?
O Instituto de Formação e Ação em Políticas Sociais para Cidadania (INFAP) nasceu
com o intuito de estabelecer parcerias com empresas públicas e privadas,
sindicatos, ONG'S e outros setores da sociedade, a fim de unir forças para
contribuir, de forma transformadora, para a inclusão dos cidadãos, lutando contra
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qualquer tipo de discriminação, abusos e falta de respeito a qualquer indivíduo e
pelo desenvolvimento sustentável.
Para isso, elaboramos projetos sociais, com impacto direto na vida do cidadão
buscando diminuir as injustiças sociais, minimizando impactos ambientais, intervindo
de forma positiva em temas importantes da nossa sociedade como: a luta pela
moradia, a educação como elemento propulsor da igualdade entre as pessoas, a
geração de renda, através do trabalho solidário, a autogestão e outras ações na
área da assistência social relevante e primordiais para o desenvolvimento da
cidadania e da qualidade ambiental, sob a luz da ética e da solidariedade.
Temos como objetivo, o desenvolvimento de atividades nas áreas assistenciais,
culturais, a promoção de ações educativas gratuitas, o desenvolvimento de cursos,
programas e iniciativas diversas visando à educação, formação, qualificação e
aperfeiçoamento profissional. Promover o desenvolvimento econômico e social
sustentável, buscando desenvolvimento integrado e autossustentável e buscar a
melhoria da qualidade de vida e na inclusão social, através de projetos na área de
acolhimento, abrigo, creches, meio ambiente, moradia, saúde, esporte e lazer.

2. Área de atuação da Organização Social:
(X) Esporte
(X) Cultura
(X) Meio ambiente
( ) Religiosa
(X) Assistência Social
(X) Educação
(X) Saúde
(X) Moradia
3. Possui experiência com esse tipo de trabalho?
(X) Sim
( ) Não
Se sim, a quanto tempo?
( ) 1 ano
( ) 2 anos
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( ) 3 anos
( ) 4 anos
(X) acima de 4 anos
3.1 Detalhe a experiência com este tipo de Programa esportivo e com este público.
Atualmente a organização social presta serviço de seleção capacitação e
gerenciamento de profissionais para a implantação do Programa de esporte e lazer
– PELC no município de Suzano em conformidade com as Diretrizes e parâmetros
estabelecidos pelo Ministério do Esporte para o referido programa e sob gerência da
Secretaria Municipal.

4. Informes quais projetos e programas a organização desenvolve atualmente
(no máximo 10 linhas)

5. Indique o número de pessoas atendidas atualmente pela Organização Social.
Sexo
Feminino

Faixa etária (anos)
0a5

6a9

10 a
12

13 a
15

16 a
17

Total
18 a
29

30 a
59

60 ou
mais

Masculino
Total
Total
de
pessoas
com
deficiência

6. O público atendido participa do processo de avaliação e planejamento destes
programas e projetos executados pela Organização Social?
( ) Sim
( ) Não
7. A Organização Social já executou programa ou projeto em parceira com a
administração pública?
(X) Sim
( ) Não
Se sim, explique qual: (no máximo 5 linhas)
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8. A Organização Social articula/ articulou-se com Órgãos Governamentais
responsáveis pelas redes de serviços públicos de atendimento à população dos
territórios onde atua?
( ) Sim
( ) Não
Se sim, explique quais serviços foram articulados (no máximo 5 linhas)

Para quais ações? (no máximo 5 linhas)
Bloco III – Sustentabilidade Financeiro da Organização Social

1. A Organização Social possui autossustentabilidade financeira?
( ) Sim
( ) Não
Se sim, quais as ações e periodicidade da Organização Social para captação de
recursos?
Ações

Periodicidade

Complemente caso necessário (no máximo 5 linhas)

2. De qual fonte a Organização Social recebe recursos para financiamento de
serviços, programas e projetos desenvolvidos atualmente?
( ) Público municipal
( ) Público estadual
( ) Público federal
( ) Fundações
( ) Empresas privadas
( ) Doações
( ) Contribuições associativas
( ) Nunca foi financiado
( ) Outros,
Quais:
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3. Os serviços, programas e projetos desenvolvidos atualmente são financiados com
recursos públicos?
( ) Sim
( ) Não
Se sim a quanto tempo?
( ) 1 ano
( ) 2 anos
( ) 3 anos
( ) 4 anos
( ) Acima de 4 anos
4. Indique qual foi a receita da Organização Social no ano abaixo discriminado:
Ano

Valor (R$)

2016:
5. Quadro Orçamentário da Organização Social – ano base 2016
Fonte do Recurso
Público
Doações
Contribuições associativas
Empresas, Institutos ou Fundações
privadas.
Entidades religiosas
Venda de produtos e serviços
Agência ou organismos internacionais
Outros: quais

Valor (R$)

empresariais

6. Qual a previsão de orçamento para o ano de 2018?
Fonte do Recurso

Valor (R$)

Total
7. A Organização Social realiza prestação de contas dos recursos financeiros
referente aos serviços, programas e projetos desenvolvidos?
( ) Sim
( ) Não
Se sim, qual meio? (no máximo 5 linhas)
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Periodicidade? (no máximo 5 linhas)
Para quem? (no máximo 5 linhas)
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Bloco IV - Plano Técnico e Operacional do Trabalho

1. Identificação:
1.1. Nome do Programa: Esporte e Cidadania
Responsável pela elaboração deste Plano Técnico e Operacional de Trabalho:
Silvano dos Santos Silva.
1.2. Endereço completo dos locais de execução deste Programa:
Ginásio de Esporte Américo Franco - Rua Lucindo Pereira Jordão, 120, Fonte
Áurea/Poá;
Cantinho da Melhor Idade - Alameda Pedro Calil, 100 – Poá;
Skate Park - Av. Leonor Bolsoni Marques da Silva s/n Centro – Poá;
Praça dos Eventos - Av. Antônio Massa, s/n centro – Poá;
Clube de Xadrez – Ginásio de Esportes - Rua Lucindo Pereira Jordão, 120 Fonte
Áurea – Poá;
Complexo Esportivo Killiam Burguer – Bosque Nova Poá - Rua Entre as ruas
Pompéia, Xingu e Penapólis – Vila Pereta –Poá;
Centro Esportivo Antônio Sanches – Vila Monteiro - Av. Vital Brasil, s/n – Poá;
Complexo Esportivo Renato Barbieri – C. Viana - Rua Brasil, s/n – Poá.
1.3. Telefone: (11) 2684-0980
1.4. E-mail: infap.org@hotmail.com

2. Justificativa:
Este Plano de Trabalho visa planejar e executar as políticas públicas, programas,
projetos na área esportiva, facilitando e estimulando o acesso da população ao
esporte e ao lazer objetivando melhoria na qualidade de vida e a inclusão social.
Considerando a necessidade de manutenção e ampliação das ações esportivas
ofertadas a população da Estância Hidromineral de Poá, identifica-se como oportuna
a qualificação da oferta de serviços, com descentralização das atividades nos
núcleos esportivos existentes no município, fortalecendo os vínculos comunitários.
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O Programa “Esporte Cidadania” permitirá ampliar a oferta de oportunidade ao
munícipe para participar de atividades esportivas, recreativas e de lazer,
consubstanciada em ações específicas direcionadas a facilitar a inclusão
socioeducativa, promover a saúde e a qualidade de vida, contribuir para o
desenvolvimento local (IDH), fomentar a prática esportiva, aprimorar a integração
entre as diversas faixas etárias, descobrir novos talentos, além de possibilitar a
reconstrução dos vínculos familiares e comunitários, com o envolvimento da família
nesse processo.
A oferta de modalidade olímpica como basquete, futebol de campo, ginástica,
handebol, justifica-se pelo real interesse da população, em decorrência da
realização dos jogos Olímpicos no Rio de Janeiro de 2016, o que aumentou a
procura por tais modalidades.

3. Público:
3.1. O serviço atenderá a população residente no município de Poá considerando a
faixa etária a partir de 06 anos, para modalidades individuais e coletivas. Cada
núcleo esportivo poderá ter no mínimo 01 (uma) e no máximo 10 (dez) turmas de
uma mesma modalidade. São distribuídas 12 modalidades com a formação mínima
de 15 participantes de acordo com a modalidade, com duração mínima de 20 aulas
semanais, a duração mínima das aulas será de 01 (uma) hora e a periodicidade
varia de acordo com a modalidade, atendendo aproximadamente 4.120 participantes
nos diversos grupos.
As atividades poderão acontecer no período das 07h00 às 18h00, de segunda à
sexta-feira, podendo o horário ser alterado de acordo com a necessidade do local e
demanda, devendo, nesse caso, haver prévia comunicação à Secretaria Municipal
de Cultura e de Esportes.
Em período de férias escolares, nos meses de Janeiro e Julho, poderão ser
ofertadas atividades diferenciadas, desde que avise previamente a Secretaria
Municipal de Cultura e de Esportes, informando as atividades, horários e dias,
profissionais envolvidos, e outras informações que se julguem necessárias. As
atividades poderão ser suspensas em feriados e pontos facultativos.
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3.2. O público alvo está inserido em diversos serviços sócios assistenciais e suas
características sociais, culturais e econômicas são as seguintes:


Em situação de vulnerabilidade social;



Que enfrentam o desemprego, sem renda ou com renda precária com dificuldades
para prover o sustento dos seus membros entre outras necessidades.

4. Procedimentos Metodológicos:
4.1. A Linha de trabalho a ser planejada poderá comportar atividades esportivas
e recreativas com caráter socioeducativo com vistas à inclusão social,
respeitando o potencial de cada um e seu desenvolvimento. As turmas serão
estimuladas a participar de festivais, torneios e campeonatos esportivos, internos
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e externos. Estes eventos poderão ser promovidos pela própria organização ou
realizar a articulação facilitando o acesso dos alunos à participação.
A metodologia de trabalho deverá se pautar nos seguintes princípios: Respeito
aos limites e possibilidades; Identificação do potencial esportivo do território de
atuação; Respeito ao interesse da população; Estimulo e motivação para a
prática de exercícios físicos; Estabelecer metáforas com a vida; Ampliação do
repertório motor; Compreensão da lógica de jogos de equipe; Compreensão da
técnica-tática ao contexto do jogo; Favorecer a tomada de decisão, autoestima e
autoconfiança; Favorecer ambientes propícios para as relações interpessoais;
Contribuir com a construção de princípios e valores; Fomento do potencial
esportivo da cidade; Valorização dos talentos esportivos locais; Descoberta de
talentos esportivos.

4.2. Procedimentos e Fluxos
O Programa “Esporte e Cidadania” que tem como princípio contemplar ações de
gerenciamento e a execução de várias modalidades esportivas descentralizadas
em todo o território do município de Poá.
O objetivo geral do Programa é ampliação e oferta de oportunidade ao munícipe
para participar de atividades esportivas, recreativas e de lazer, consubstanciada
em ações específicas direcionadas a facilitar a inclusão

socioeducativa,

promover a saúde e a qualidade de vida, contribuir para o desenvolvimento local
(IDH), fomentar a prática esportiva, aprimorar a integração entre as diversas
faixas etárias, descobrir novos talentos, além de possibilitar a reconstrução dos
vínculos familiares e comunitários com o envolvimento da família nesse
processo.
Para atender as demandas da Secretaria Municipal de Cultura e de Esporte,
como formas de acesso aos serviços, surgem à necessidade de desenvolver
estratégia de divulgação e publicidade das vagas do Programa em execução,
contudo é necessária a realização de ações de assessoria de imprensa, criação
de um canal de comunicação por intermédio das redes sociais para divulgar e
dar visibilidade das atividades e cobertura dos eventos.
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Tornar a informação acessível a todas as pessoas, dando o amplo conhecimento
à sociedade sobre o Programa e serviços colocados à sua disposição, somados
a estes aspectos a OSC apresenta capacidade e interesse de articulação com a
rede e diferentes setores da sociedade como: escolas locais, clubes,
associações, igrejas, empresas entre outras organizações para divulgação e dar
visibilidade das diversas modalidades esportivas em execução.

4.3. Atividades essenciais ao Programa
Núcleo: Complexo Esportivo Killiam Burguer – Bosque Nova Poá
Endereço: Rua Entre as ruas Pompéia, Xingu e Penapólis – Vila Pereta –Poá.
Atividades/ Modalidades
Futebol de Campo

Dias da semana
Segunda à Sexta

Quantidade
de pessoas
40

Faixa etária
A partir dos
06 anos

Núcleo: Ginásio de Esporte Américo Franco
Endereço: Rua Lucindo Pereira Jordão, 120, Fonte Áurea – Poá;
Atividades/ Modalidades
Handebol

Dias da semana
Segunda à Sexta

Quantidade
de pessoas
20

Faixa etária

Quantidade
de pessoas
20

Faixa etária

Faixa etária

A partir dos
06 anos

Núcleo: Centro Esportivo Antônio Sanches
Endereço: Vila Monteiro: Av. Vital Brasil, s/n – Poá.
Atividades/ Modalidades
Basquetebol

Dias da semana
Segunda à Sexta

A partir dos
06 anos

Núcleo: Complexo Esportivo Renato Barbieri
Endereço: C. Viana: Rua Brasil, s/n – Poá.
Atividades/ Modalidades

Dias da semana

Ginástica

Segunda à Sexta

Quantidade
de pessoas
15

Exercícios físicos terapêuticos aquáticos
para idosos.

Segunda à Sexta

15

A partir dos
06 anos
Acima dos
50 anos
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Núcleo: Clube de Xadrez
Endereço: Ginásio de Esportes: Rua Lucindo Pereira Jordão, 120 Fonte Áurea –
Poá.
Atividades/ Modalidades
Xadrez

Dias da semana
Segunda à Sexta

Quantidade
de pessoas
15

Faixa etária

Faixa etária

A partir dos
06 anos

Núcleo: Praça dos Eventos
Endereço: Av. Antônio Massa, s/n centro – Poá.
Atividades/ Modalidades

Dias da semana

Dança da Zumba

Segunda à Sexta

Quantidade
de pessoas
50

Dança Circular

Segunda à Sexta

20

A partir dos
18 anos
A partir dos
18 anos

Núcleo: Skate Park
Endereço: Av. Leonor Bolsoni Marques da Silva s/n Centro – Poá.
Atividades/ Modalidades
Skate

Dias da semana
Segunda à Sexta

Quantidade
de pessoas
15

Faixa etária

Faixa etária

A partir dos
06 anos

Núcleo: Centro de Artes Marciais
Endereço: Alameda Calil, 95 – Poá.

Jiu-jitsu

Segunda à Sexta

Quantidade
de pessoas
15

Judô

Segunda à Sexta

15

Atividades/ Modalidades

Dias da semana

A partir dos
06 anos
A partir dos
06 anos

Núcleo: Cantinho da Melhor Idade
Endereço: Alameda Pedro Calil, 100 – Poá.
Atividades/ Modalidades

Dias da semana

Exercícios físicos terapêuticos terrestres
para idosos.

Segunda à Sexta

Quantidade
de pessoas
70

Faixa etária
Acima dos
50 anos
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4.4. Planejamento, avaliação e monitoramento:
1- Planejamento
Atividades
1-Plano
diário
das
atividades;
2-Fortalecer os vínculos
familiares e comunitários
através
de
torneios,
festivais e campeonatos;
3-Articulação
da
rede
visando parceria para o
programa.

Periodicidade
Mensal

Responsável pela Ação
Instrutor técnico desportivo

Semestral

Instrutor técnico desportivo

Mensal

Coordenador esportivo

2 – Avaliação
Atividades
1-Avaliação do serviço
com os usuários;
2-Avaliação do serviço
com equipe de referência;
3-Acompanhamento
das
atividades desenvolvidas
pela equipe técnica de
referência nas unidades de
execução

Periodicidade
Trimestral

Responsável pela Ação
Instrutor técnico desportivo

Trimestral

Coordenador esportivo

Mensal

Coordenador esportivo

3 – Monitoramento
Atividades
1-Entrevista e questionário
com os usuários;
2-Reuniões com a equipe
técnica de referência para
avaliar a execução das
ações e os resultados;

Periodicidade
Primeiro mês

Responsável pela Ação
Coordenador esportivo

Mensal

Coordenador esportivo

3-Relatórios direcionados
à Secretaria Municipal de
Cultura e de Esportes
referente às atividades
realizadas,
dificuldades
encontradas e alcance de
resultados;

Mensal

Coordenador esportivo
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4.7. Cronograma de eventos
Evento
Campeonato de futebol de campo
Festival de Ginástica olímpica
Campeonato de handebol
Torneio de Jiu-jitsu
Torneio de Judô
Festival de Skate
Campeonato de basquetebol
Torneio de xadrez
Festival da dança da zumba
Festival de dança circular
Intercâmbio esportivo com todas as modalidades

Forma de participação

Mês
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º

(X) Realizadora
(X) Participante
(X) Realizadora
( ) Participante
(X) Realizadora
(X) Participante
(X) Realizadora
( ) Participante
(X) Realizadora
( ) Participante
(X) Realizadora
(X) Participante
( ) Realizadora
(X) Participante
( ) Realizadora
(X) Participante
(X) Realizadora
( ) Participante
(X) Realizadora
( ) Participante
( ) Realizadora
(X) Participante
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4.8 Indicadores para monitoramento e avaliação
1 – Indicadores quantitativos
Indicadores
1-Controle de frequência;

Metas/Resultados
Número de atividades de natureza
esportiva realizadas com usuários
durante o mês (meta esperada de 20
ou mais atividades);
2-Relatório descritivo das competições; Número de competições de natureza
esportiva realizadas com usuários
durante o semestre (meta esperada de
02 ou mais atividades);
3-Testes físicos e avaliação de Descoberta de novos talentos e avaliar
desempenho.
o desempenho do aluno.
2- Indicadores qualitativos
Indicadores
1-Desempenho
das
atividades
esportivas;
2-Mediante as ações de intercâmbio
esportivo e socioeducativos;
3-Mediante ao desempenho nas
competições, festivais e torneios
esportivos;

Metas/Resultados
Melhoria na convivência familiar e do
fortalecimento dos vínculos familiares;
Construção da autonomia;
Valorizar os talentos esportivos locais.
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5. Recursos
5.1. Recursos Humanos
Quadro de profissionais responsáveis pela execução do programa
Nome

Escolaridade

Formação

Coordenador
Esportivo
Instrutor
Técnico
Desportivo
Assistente
Administrativo

Médio

Técnico

Superior

Educação
Física

Médio

Técnico

Experiência
Profissional
Mínima 2
anos
Mínima 2
anos
Mínima 2
anos

Função

Carga horária
Diária
Semanal
08h
40h

Coordenar

Vínculo
Trabalhista
CLT

Instrutor

CLT

05h

20h

Administrativo

CLT

08h

40h

5.2. Apresentar síntese de porcentagem e valores do plano mensal de aplicação financeira para execução do Programa.
Especificação
Serviços de terceiros – pessoa física (recursos
humanos)
Serviços de terceiros – pessoa jurídica (prestação de
serviços, etc).
Consumo
(alimentação,
material
pedagógico,
escritório, vestuário, limpeza e higiene, etc).
Total

%

Valor (R$)

100

872.640,00
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5.2.2. Apresentar detalhamento de despesas mensais, por rubrica:
5.2.2.1. Serviços de terceiros – Pessoa física

Cargo

Contribuiçã
INSS Patronal Contribuição para
Carga
Formação QTD
salário Base FGTS
Horária
20% - RAT 3% Terceiros
4,5%

Coordenador Esportivo médio
Assistentes Administrativos médio
Instrutor Técnico Desportivo superior
Total Geral

Provisão de INSS
Provisão de
Provisão sobre Provisão sobre
Provisão de FGTS
Provisão de
Provisão de 1/3
valor total equipe
devido pela
contribuição para
vale 1/12 avos de 1/12 avos de
devido pela
contribuição para
Total de Valor total valor total equipe
PIS Vale Transporte
sobre férias
completa 12
empresa sobre13º e
terceiros sobre
férias
empresa sobre 13º
o RAT sobre 13ºe
Alimentação 13º
encargos unitário mensal completa mensal
proporcional
meses
férias
13º e férias
proporcional proporcional
e férias proporcinal
férias proporcinal
proporcinal
proporcinal

1 40 R$ 2.643,00 R$ 211,44 R$ 528,60 R$ 79,29 R$ 118,94 R$ 26,43 R$ 185,00 R$ 172,00 R$ 220,25 R$ 220,25 R$ 20,00 R$
2 40 R$ 1.843,00 R$ 147,44 R$ 368,60 R$ 55,29 R$ 82,94 R$ 18,43 R$ 185,00 R$ 172,00 R$ 153,58 R$ 153,58 R$ 12,00 R$
15 20 R$ 1.843,00 R$ 147,44 R$ 368,60 R$ 55,29 R$ 82,94 R$ 18,43 R$ 185,00 R$ 172,00 R$ 153,58 R$ 153,58 R$ 12,00 R$

12,00 R$
8,00 R$
8,00 R$

12,00 R$
20,00 R$
20,00 R$

30,80 R$
9,22 R$
9,22 R$

20,00 R$ 1.500,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 54.000,00
70,92 R$ 1.100,00 R$ 3.300,00 R$ 6.600,00 R$ 79.200,00
70,92 R$ 1.100,00 R$ 3.300,00 R$ 49.500,00 R$ 594.000,00
R$ 60.600,00 R$ 727.200,00
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Quadro resumido de pessoal e encargos

Cargo

Coordenador Esportivo
Assistentes Administrativos
Instrutor Técnico Desportivo

QTD

1
2
15

Carga
salário
Horária

Valor
total
valor
total
valor total equipe
Base unitário mensal equipe completa
completa
anual
com encargos
mensal

40 R$ 2.643,00
40 R$ 1.843,00
20 R$ 1.843,00

R$
R$
R$

4.500,00
3.300,00
3.300,00

Total Geral

R$ 4.500,00
R$ 6.600,00
R$ 49.500,00

R$ 54.000,00
R$ 79.200,00
R$ 594.000,00

R$ 60.600,00

R$ 727.200,00

Gastos por fonte
Categoria da Despesa

Meses efetivos

Estimativa Mensal

Pessoal e Encargos

12

R$

60.600,00 R$

727.200,00

Serviços PJ

12

R$

12.120,00 R$

145.440,00

R$

72.720,00 R$

872.640,00

Total

Estimativa Anual
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5.2.2.2. Serviços de terceiros – pessoa jurídica
Descrição

5.2.2.3. Consumo
Descrição

5.3. Apresentar previsão de quais serão os(as) parceiros(as) e colaboradores(as) do
serviço e seu respectivo tipo de contribuição:
Nome do (a) Parceiro (a) ou colaborador (a)
1- Associações
2- Clubes Esportivos
3- Escolas locais
4- Empresas
5- Igrejas

Tipo de Contribuição
(financeira, técnica, material ou outras).
Estrutura física
Estrutura física
Promover a divulgação
Promover a divulgação
Promover a divulgação

5.4. Apresentar o que a Organização Social possui e colocará à disposição para a
execução do Programa (espaço físico, mobiliário, veículo, equipamentos, recursos
humanos etc) – itens que não serão pagos com recursos do Termo de Colaboração.
Tipo

Descrição

Bloco V – Observações e complementação
Nas atividades físicas em geral, os benefícios são:
1. Físico - Demonstrando em contexto geral os benefícios do esporte para o físico,
pois através do treino e da participação em atividades atléticas, o esportista está
exercitando quase todos os músculos do corpo e de maneira proveitosa e prazerosa,
além disso, em um planeta no qual o maior problema de saúde tem sido a
obesidade, não há como negar os óbvios benefícios de ter o corpo em dia e ser feliz
consegue mesmo.
2. Mental - É a área que muitos usam para reafirmar a importância da participação
em atividades físicas, e é a mesma área que aponta a razão de alguns atletas às
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vezes se encontrarem em uma situação de negação ou incerteza, e aprender por
meio do esporte a lidar com questões que podem alterar aspectos em sua vida
pessoal e profissional, como por exemplo, a ética, que deve ser seguida em todas as
fases da vida de qualquer pessoa.
3. Social - Fazer atividades físicas regularmente como forma de lazer pode reduzir
pela metade as chances do aparecimento de sintomas de depressão e ansiedade.
Ao fazer amigos e trocar experiências, a saúde mental ficaria também em forma. O
importante acaba sendo, então, o quanto a pessoa se envolve naquele círculo social
e não a carga de exercícios que faz, diminuem consideravelmente o numero de
pessoas com problemas de saúde, assim como os índices de criminalidade. Tendo
em vista o aporte sócio educativo que o esporte traz como beneficio.
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