
PROGRAMA ATLETAS DO AMANHÃ
Construção ( Como foi ):

  O programa foi alterado em 2017 em virtude de adequações ao antigo 

Projeto Educando Campeões, onde não tendo mais o transporte, a SMEL 

desloca professores e materiais para realizar os atendimentos.



Público Alvo

Crianças e adolescentes de 6 a 17 anos de todas as redes de 

ensino do Município de Caxias do Sul.



Objetivos:

1- Otimizar a interface entre esporte, educação e saúde, como elementos básicos para o 
desenvolvimento das dimensões da educação esportiva e de uma vida saudável 
(conhecer, fazer, conviver e ser ).

2- Oportunizar a aprendizagem e prática de atividades multi desportivas para crianças e 
jovens, na faixa etária de 6 a 17 anos de ambos os sexos.

3- Potencializar, descobrir e encaminhar possíveis talentos esportivos de crianças e jovens 
nas modalidades desportivas atendidas pelo programa para entidades desportivas da 
cidade com cunho competitivo. Não se atendo somente em formar atletas de alto 
rendimento, mas acima de tudo ter um foco voltado a  formar cidadãos através do 
esporte.



Inscrições:

  As inscrições para participar do Programa Atletas do Amanhã serão 
efetuadas diretamente nos locais em que acontecerá as atividades, em ficha 
de inscrição, elaboradas para este fim e com a autorização dos pais ou 
responsáveis, ou então, junto à escola, quando esta firmar parceria com 
SMEL, o que lhe possibilitará a indicação dos alunos que frequentarão o 
programa. Os participantes serão organizados em grupos de acordo com a 
faixa etária e interesse específico, conforme horários e modalidades, 
predeterminados pela coordenação do Programa.



Início das atividades:

  As atividades começam apartir do dia 05 
de março.



Modalidades Desenvolvidas em 2017
1. Atletismo                                                                9. Karatê
2. Badminton                                                             10. Futebol 7
3. Basquete                                                                 11. Vôlei
4. Futebol                                                                    12. Xadrez
5. Futsal                                                                       13. Tênis
6. Handebol                                                                 14. Taekwondo
7. Judô                                                                         15. Skate
8. Jiu Jitsu                                                                   16. Golf



Locais de Atendimento

 Escolas,ginásios e espaços do 
Município, locais  cedidos pela 
comunidade e iniciativa privada.



Colônia de 
Férias
Apresentação

     O Programa Atletas do Amanhã/Navegar/SMEL vem através deste oficializar o Projeto de
   Parceria de Cooperação com a SMED, viabilizando a Colônia de Férias com aulas de 
Esportes Náuticos e atividades esportivas de quadra, a estudantes das escolas públicas de 
Caxias do Sul de forma gratuita.
                                                  Objetivo da Colônia de Férias

   Otimizar a interface entre esporte, educação e saúde, oportunizando a aprendizagem de 
atividade física multi esportiva para crianças e adolescentes de 09 a 17 anos.



Colônia de 
Férias

Lanche
        Será disponibilizado frutas aos alunos.

Inscrições
    De 27 de Novembro de 2017 á 09 de Janeiro de 2018. As primeiras escolas              
   inscritas garantem suas vagas. Cada escola deverá escolher 2 datas, uma oficial    
e outra reserva para resguardo de qualquer situação que venha a aparecer.
  As inscrições deverão ser enviadas para o e-mail: dstefan@caxias.rs.gov.br    
smelesporte@caxias.rs.gov.br , com cópia para os e-mails:   
makuse@caxias.rs.gov.br A lista dos alunos inscritos deverá ser entregue aos           
   professores da SMEL no primeiro dia de aula.

mailto:dstefan@caxias.rs.gov.br
mailto:smelesporte@caxias.rs.gov.br
mailto:makuse@caxias.rs.gov.br


Colônia de Férias

Períodos de realização da Colônia de Férias

    Primeira Semana: 22.01 á 26.01 (outras 3 escolas de manhã/outras 3 escolas de tarde)
    Segunda Semana: 29.01 á 02.02 (outras 3 escolas de manhã/outras 3 escolas de tarde)
    Terceira Semana: 05.02 á 09.02 (outras 3 escolas de manhã/outras 3 escolas de tarde)

    TURNO DA MANHÃ – 13 Á 16 ANOS – das 09:00 ás 11:30
    TURNO DA TARDE – 09 Á 12 ANOS -  das 14:00 ás 16:30

    Obs.: Para as atividades é obrigatório o aluno levar uma muda de roupa extra   



Colônia de 
Férias

Professores Responsáveis

Miguel Kuse  - 3901-12-65
Diane Stefan – 3901-80-25
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