ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA FACEX
CNPJ: 11.421.998/0001-14

Plano de Ação 2020
1- Apresentação da Entidade
Razão Social: Associação Desportiva FACEX
CNPJ: 11.421.998/0001-14
Nome Fantasia: ADF
Endereço: Rua Teixeira Soares, 118 Jardim das Acácias
Bairro: Taboão

Município: Guarulhos

UF: SP

CEP: 07140 - 200

Telefone: (11)25367456

E-mail Institucional/ Site: www.adfacex.org.br

Representante Legal:

CPF:

Alessandra da Silva Santos

153.187198-48

RG/Orgão expedidor:

Cargo:

Tel/ Cel do Responsável

25.505.719-2 SSP/SP

Presidente

(11) 98688 1406

E-mail: projetos.incentivados@gmail.com

2- A OSC desenvolve suas atividades nos seguintes endereços:
Nome Unidade Executora
Sede Administrativa

Endereço

Projeto/ Atividade

Rua: Teixeira Soares, 118 - Jd.

Escritório da Associação

Das Acácias – Guarulhos - SP

Desportiva - Facex

CEP: 07140-200
Núcleo - Depósito

Rua Dos Geógrafos 150- Jd.

Depósito da Associação

Das Acácias – Guarulhos - SP

Desportiva - Facex

CEP: 07140-100
Casa do Caminho I

Rua: Sargento Renato Omiti nº

Meninos do Pedal
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74 Cumbica – Guarulhos

Responsável Juliana Cardoso
Sereno

Casa do Caminho II

Rua Carlos Mariguela, 314 Anita Meninos do Pedal –
Garibaldi - Guarulhos

Responsável Tatiane Pereira
dos Santos

Casa do Caminho III

Rua França, 37 Jardim das

Meninos do Pedal –

Nações – Guarulhos

Responsável Emily Alves
Pinheiro

Casa do Caminho IV

Rua Tapauã, 209 Vila Monteiro

Meninos do Pedal –

Lobato – Guarulhos

Responsável Jéssica Pereira da
Silva

Casa do Caminho V

Casa do Caminho VI

Rua Sargento da Aeronáutica

Meninos do Pedal –

José Pereira Alves, 37 Cumbica

Responsável Maria José de

- Guarulhos

Barros Arthur Shinoffer

Águas Limpas, 131 – Vila

Meninos do Pedal –

Barros - Guarulhos

Responsável Arthur Shinoffer

Observação:

A OSC presta serviço em outras áreas de atuação? Quais?
Área de Atuação

Nome da Unidade

Endereço

3 – Apresentar Histórico sobre a criação da Entidade
Histórico: Após uma vivencia repleta de desafios, conquistas e vitórias, dentro da modalidade de
ciclismo nasceu a ADF – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA FACEX, sendo ela á continuidade de um
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sonho de que o esporte foi e é capaz de transformar pessoas.
A ADF vem oferecendo o esporte a todos propiciando um estilo de vida ativo, incentivando pessoas
melhores com hábitos e atitudes saudáveis, sendo esta uma meta institucional. A prática esportiva é
sinônimo de saúde, pois torna as pessoas mais produtivas e dispostas uma vez que combate as
doenças físicas e mentais, melhorando a qualidade de vida dos participantes. Sendo esta também
uma prática educativa, pois expressa valores como: a solidariedade, determinação e autoconfiança.
Em consonância com o art. 2º da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e entendendo a
importância da prática esportiva no combate a vulnerabilidade social, assim como no incentivo a
educação a ADF, fundada em 2008, acredita que o esporte é capaz de transformar pessoas; o
principal objetivo da instituição é oferecer o esporte a todos àqueles que buscam um estilo de vida
ativo e conscientes sobre a importância do fomento das ações desportivas.
Além disso, buscamos através dos projetos desenvolvidos pela ADF, incentivar a prática do esporte
como ferramenta de inclusão social – de modo que crianças e adolescentes envolvidos nestas ações
de fomento sejam agentes transformadores de suas realidades, com autonomia de ação e
pensamento.

4 – Descrever as Finalidades Estatutárias
No desenvolvimento de suas atividades, a Associação Desportiva FACEX, observará os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, prestando
serviços gratuitos, em caráter permanente, sem qualquer discriminação de nacionalidade, raça, cor,
gênero, credo religioso ou político.
A Associação tem como finalidade: “1 – promover atividade de caráter, desportivo, social, cultural,
ambiental e cívico; 2 – desenvolver a educação física e desporto de: rendimento, participação e
educacional; 3 – desenvolver programas de auxilio ao esporte para crianças, adolescentes e idoso; 4
– desenvolver programas de auxilio ao esporte para portadores de necessidades especiais e/ou
deficientes físicos; 5 – elaborar, divulgar e publicar pesquisas, estudos, material áudio visual tais
como: livros, revistas, jornais, boletins, vídeos, programas de rádio, televisão, cinema e recursos
multimídia, participando, fomentando ou organizando cursos, debates, publicações, feiras,
seminários, congressos e eventos, que promovam integral ou parcialmente os objetivos da
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associação e o conhecimento e experiências sobre as diversas formas, metodologias e práticas de
voluntariado; 6 – desenvolver projetos e/ou programas de saúde coletiva e comunitária, educação e
prevenção em saúde; estimular diferentes fórmulas de intercâmbio, parcerias, interação e
solidariedade, inclusive financeira, promovendo a divulgação de informações, apoio técnico e cultural,
consolidação de objetivos e diálogo com entidades afins, privadas ou governamentais, nacionais ou
internacionais, universidades e centros de pesquisa; 7 – promovendo a sustentabilidade, mobilizando
lideranças, estimulando ações de educação e justiça em prol da ética, da paz, da cidadania, dos
direitos humanos, da democracia e de outros valores universais, da defesa e conservação do meio
ambiente, da cultura, do patrimônio histórico e artístico, do desenvolvimento sócio econômico e
combate a pobreza; 8 – atuar de forma beneficente , tendo por finalidade avaliar, selecionar,

monitorar e desenvolver programas e projetos sociais nas áreas de educação profissional,
aprendizagem profissional e programa de estágio; 9 – assistência ao adolescente; 10 – na área de
educação e aprendizagem profissional, destaque para o programa jovem aprendiz; 11 – atuar em
programa de estágio como agente de integração empresa e escola; 12 – enfrentamento frente aos
desafios da singularidade na inclusão de crianças e adolescentes com deficiência intelectual; 13 –
expandir os enfrentamentos e fronteiras e facilitar o diálogo da saúde educação (incluir, integrar,
refletir, conectar, e transformar-se por meio do conhecimento).

5 – Descrever os Objetivos
A ação da Associação, com os seus projetos, programas e serviços desenvolvidos para atendimento
das necessidades do público alvo, tem por objetivo à proteção social básica; propagando e
aperfeiçoando a prática de diferentes modalidades esportivas amadoras e olímpicas; o resgate dos
valores éticos, cívicos, sociais, ambientais e culturais e o exercício da cidadania.

6 – Relatar as ações desenvolvidas e objetivos a serem atingidos:
Atividades propostas para o exercício:
Proteção Social Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
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Meninos do Pedal: Tendo como base o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que
pressupõem a centralidade da família e a importância de desenvolver contextos de proteção social,
familiar e comunitária, o projeto visa o fortalecimento de vínculos por meio do ciclismo.
Público alvo: Crianças e adolescentes de 06 a 17 anos de idade, ambos os sexos em situação de
vulnerabilidade social e suas famílias.
Capacidade de atendimento: total de 96 atendidos
Atividades: Os alunos tem aulas com foco educativo e preventivo relacionado à segurança no trânsito
e o uso consciente das duas rodas e meio de transporte alternativo e sustentável incorporando a ação
de pedalar como uma atividade de lazer para toda a família. Haverá a socialização crianças e
adolescentes por meio da pratica esportiva, oferecendo locais seguros, profissionais qualificados,
acompanhamento técnico necessário à prática sistemática dos fundamentos do Ciclismo.

Resultados a serem obtidos: O serviço em consonância com a Tipificação Nacional dos Serviços
Socioassistenciais, visa executar suas ações com vistas no desenvolvimento das habilidades gerais,
tais como a capacidade comunicativa e a inclusão desportiva de modo a orientar os atendidos para os
requisitos necessários para o desenvolvimento da escolha profissional de desporto, bem como
realizar ações com foco na convivência social por meio do esporte-lazer e fortalecimento dos vínculos
familiares.

Circuito Montanhês de Ciclismo: Consiste em um evento de ciclismo para corredores especialistas
em montanhas tanto na modalidade e speed quanto mountain bike.
Público alvo: adolescentes e adultos de 14 (para competidores)
Capacidade de atendimento: total de 1000 atendidos, sendo 300 atuando de maneira efetiva
realizando o circuito e 700 prestigiando o evento sendo estes familiares dos competidores e a
comunidade local que acolheu a atividade por entender a importância do evento.
Atividades: O percurso abrange uma região classificada como a maior mata urbana do mundo “Serra
da Cantareira”, com saída do Município de Guarulhos, passando pelo extremo norte da Capital
Paulista, passando pelo Município de Nazaré Paulista e com destino final na montanha localizada no
Município de Mairiporã.
Resultados a serem obtidos: A referida atividade a cada ano vem se consolidando como uns dos
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melhores eventos da categoria de montanha do Brasil e, válida como etapa do ranking brasileiro de
estrada visa propiciar momentos de integração familiar e incentivou a prática do ciclismo.
Passeio Ciclístico: O objetivo do projeto é incentivar as pessoas a praticarem atividades físicas, na
busca de melhor qualidade de vida.
Público alvo: Comunidade Local
Capacidade de atendimento: total de 5000 atendidos
Atividades: O Passeio Ciclístico irá mobilizar os maiores centros urbanos incentivando o uso da
bicicleta como meio de transporte alternativo e saudável.
Resultados a serem obtidos: Haverá participação familiar, os participantes contarão com orientações
sobre o uso correto da bicicleta, a importância da mesma no que tange o meio ambiente e o tráfego
urbano.
Corrida de Rua: A corrida é uma das modalidades do atletismo que mais vem crescendo e atraindo
adeptos em todo o mundo, sendo esta uma prática comprovadamente benéfica a saúde, que auxilia
na qualidade de vida em todas as idades, além de ser uma grande possibilidade de momentos de
socialização e convivência comunitária.
Público alvo: crianças, adolescentes, de ambos os sexos, com idade a partir de 04 anos, sem
qualquer tipo de discriminação de classe, etnia, raça, religião, gênero e nível socioeconômico, mas
será dada prioridade inicialmente para as famílias em estado de vulnerabilidade social, que estão
inseridas nos programas da Secretaria Municipal de Esportes e núcleos da Secretaria Municipal de
Assistência Social, vinculados à rede de ensino.
Capacidade de atendimento: total de 2500 atendidos.
Atividades: Promoveremos a corrida, onde contaremos com a participação de profissionais e
amadores, que participam de competições em diferentes distâncias que buscando por superação,
recordes ou simplesmente por uma melhor qualidade de vida.
Resultados a serem obtidos: haverá o fomento da valorização humana e inclusiva, fortalecimento dos
vínculos da instituição familiar, oportunizou atendimentos para os munícipes que se encontram em
situação de risco social e pessoal há participarem de um evento humanitário de promoção ao lazer e a
integração entre pessoas e o fenômeno da prática de atividades físicas atuando de forma direta na
promoção da saúde coletiva e individual, realizando a formação de indivíduos mais ativo e saudável
na plenitude de sua vida; oferecendo informações sobre a prática de atividades físicas.
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3.7 – Esporte na Praça: O projeto tem como objetivo oferecer de maneira regular a prática de
atividades esportivas através de aulas abertas e gratuitas para públicos diferenciados, com foco no
bem estar e promoção da saúde.
Público alvo: a partir dos 03 a 14 anos
Capacidade de atendimento: total de 350 atendidos
Atividades: Além dos instrutores, os participantes têm acesso a dicas de nutrição, além de
acompanhamento físico. Inscrição foram gratuitas. O projeto Esporte Na Praça ofereceu atividades
como ioga, e ballet clássico.
Resultados a serem obtidos: O projeto visa contribuir de maneira significativa para qualidade de vida
de seus participantes, pois por meio de avaliação aplicada no ano anterior aos mesmos foram
pontuados os seguintes dados: 60% tiveram melhora na saúde com reconhecimento médico, 70%
tiveram melhora na auto estima, 94% participaram frequentemente das atividades e 95% obtiveram
fortalecimento nos vínculos familiares e comunitários ( pois a melhora ocorreu no físico e também na
mente, os atendidos informaram que passou a vislumbrar a vida de uma maneira mais leve e
respeitosa e isso refletiu no ambiente familiar).

7 – Relatar a origem dos Recursos Financeiros
R$/Ano

Fonte dos recursos

Projeto

R$300.055,17

Concessionária de Rodovias Tebe S/A

Esporte na Praça

R$208.000,00

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Meninos do Pedal

R$560.640,00

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

ADF Ciclismo

R$ 108.000,00

Banco ITAU S.A

Escola 360º

Observação: os recursos acima mencionados advêm da Lei de Incentivo do Ministério do Esporte e
da Secretaria de Esportes. Sendo assim os valores mencionados são referentes ao ano 2018 e 2019.
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8 – Relatar a Infra Estrutura da Entidade: Sede Própria
8.1 – Recursos Físicos
Recursos Físicos

Quantidade

Depósito

1

Cozinha

1

Banheiros

2

Sala de escritório

1

8.2 – Recursos Materiais
Recursos Materiais Permanentes

Quantidade

Computadores com internet

12

Armários de Escritório

10

Arquivo

1

Gaveteiro

6

Grades

70

Bicicletas Adulto

50

Bicicleta Infantil

40

Colchonetes

60

Bolas para Yoga

12

Corda Náutica

1
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Tornozeleira

50

9 – Identificação de cada Serviço, Projeto, Programa ou Benefício Sócio Assistencial
Informado:
9.1 – Tipificação/ Caracterização
(X ) Proteção Social Básica
9.2 – Nome do serviço, Programa, Projeto ou Benefício
Meninos do Pedal – Esporte na Praça
9.3 – Endereço do serviço, Programa ou Benefício
Casa de Caminho I II III IV V VI (Meninos do Pedal)
Esporte na Praça – Sede – Rua Teixeira Soares, 118 Jardim das Acácias – Guarulhos – SP
9.4 – Periodicidade do Serviço
Meninos do Pedal – 2ª 4ª 6ª (manhã e tarde) – Esporte na Praça 2º a 6º manhã e tarde Sábado
manhãs
9.5 – Público Alvo: Crianças – Adolescentes
Aqueles que se encontra em situação de risco pessoal e social e residem em região com alto índice de
vulnerabilidade social, em regiões que apresentam a margem do crescimento urbano sofrendo com a
carência de serviços públicos que ocupam terrenos de propriedade alheia.
9.6 – Capacidade de Atendimento
Esporte na Praça : 360 atendimentos semanais - Meninos do Pedal: 80 beneficiários
9.7 – Abrangência Territorial
Taboão, Jd. Nova Taboão, Jd. Dona Meri, Jd. Santa Vivência, Jd. Kawamoto, Jd. Pereira, Jd. Santa
Emília, Parque Santo Agostinho, Jd. Pereira, Santa Inês, Jd. Maria Aparecida, Pq. Das Laranjeiras,
Jd. Odete, Jd. Marilena, Jd. Beirute, Jd. São Geraldo, Vila São João Batista, Jd. Dos Pimentas, Jd.
Leblon, Conjunto Marcos Freire, Vila Itai, Jd. Alice, Jd. Joemi, Sítio São Francisco, Jd. Angélica e Vila
São Gabriel.
9.8 – Forma de Participação dos Usuários
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No decorrer do desenvolvimento do projeto, o professor recebe as demandas advindas dos atendidos
e as mesmas são pautadas para equipe para verificação da possibilidade de mudança, na finalização
do projeto é realizada avaliação com os atendidos que serve como base para as mudanças e
implantação de ações para o próximo ano.

10 – Monitoramento e Avaliação
Será implantado um sistema de monitoramento e avaliação com o objetivo de mensurar a
eficiência e a eficácia das ações, num processo “dialético-reflexão-ação” alternando ou reforçando
sua direção, impacto e resultados no atendimento as necessidades e desenvolvimento dos grupos
atendidos.
Assim a avaliação será sistemática com a participação de todos os envolvidos: usuários,
monitores, técnicos e pessoal de apoio a fim de propiciar a aferição de resultados, reformulação de
metodologias e estratégias, participação dos envolvidos e prestação de contas.
Nesse sentido a avaliação será processual, acompanhando o desenvolvimento das ações
desde a sua implantação, realização e resultados, buscando metas e resultados propostos.
Ressaltamos que a avaliação terá visibilidade, através de relatórios, questionários, seminários, folha
de frequência, avaliações teóricas e práticas e reuniões periódicas com a equipe.

11 – Recursos Humanos Envolvidos
Escolaridade:
Nome

Formação
Profissional

Alessandra dos

Superior

Santos

Completo/

Carga Horária
Semanal

Cargo/ Função

Voluntário ou
Funcionário

40 horas

Coordenadora

Voluntária

40horas

Aux.

Funcionário

Ed.

Física
Amanda

Cristina Gestão

de
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Ferraz de Souza

Negócios

Administrativo

Johnatas Santana Superior
Moreira

Completo/

40 horas
Ed.

Professor

de Funcionário

Ciclismo

Física
Ieda Soares da

Ensino Médio

30 horas

Silva

Aux. De Serviços

Funcionário

Gerais

12 – Capacitação dos Trabalhadores
Nome

Cargo/ Função

Capacitação

Carga Horária da
Capacitação

Alessandra da Silva

Coordenadora

Santos

Workshop da Lei de

13 horas

Incentivo ao Esporte

Alessandra da Silva

Coordenadora

Santos

Inclusão e

08 horas

Solidariedade

13 – Articulação com a Rede
Secretaria do Esporte da Prefeitura Municipal de Guarulhos, Ministério de Esporte, Federação
Paulista de Ciclismo e Confederação Brasileira de Ciclismo, CRAS Acácio, Secretaria de Esportes,
Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, Bases – Fundação Dom Cabral, Itaú – Unibanco – RNA
Rede Nacional de Aprendizagem - Instituto Phi -

14 – Relatar os Parceiros Institucionais
CBC – Confederação Brasileira de Ciclismo; FPC – Federação Paulista de Ciclismo; FPK – Federação
Paulista de Karate; CBKI – Confederação Brasileira de Karate Interistilos; FPT - Federação Paulista
de taekwondo – Federação de Boxe do Estado de São Paulo
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15 – Declaração
Na qualidade de representante legal da OSC, declaro sob as penas da lei, que as informações
prestadas neste documento são expressão da verdade e possuem Fé Pública.

Guarulhos, 16 de setembro de 2021.

Alessandra da Silva Santos
Associação Desportiva - FACEX
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