


O projeto dedica-se ao ensino básico e gratuito das 

modalidades de Ginástica Rítmica e Ginástica Estética de 

Grupo para crianças de 5 a 17 anos em 2 cidades do Estado 

de São Paulo.  

O objetivo principal de nosso projeto é promover essas 

modalidades de ginástica, estimular o desporto e agregar 

valores éticos e sociais junto com as práticas de vivências. 

Projeto Pioneiro de Ensino das Modalidades de  
Ginástica Rítmica  e Estética de Grupo  para 

300 crianças 



GINÁSTICA RÍTMICA:  Arte, Beleza e Técnica! 
 
Com uma mistura de arte, técnica, flexibilidade e agilidade, 
a Ginástica Rítmica é um esporte que sempre encanta a 
quem assiste. Diferentemente da ginástica artística, que foi 
a precursora neste esporte, a GR é uma atividade física que 
aposta mais na elegância e na beleza do que no esforço e 
na resistência. 
 
Outra diferença importante entre as duas modalidades é 
que a desportiva baseia-se na utilização de equipamentos, 
que são complementos dos movimentos das ginastas. 
 
Os equipamentos utilizados são: Maças, Fitas, Arcos, Bolas 
e Cordas 

AS MODALIDADES 



GINÁSTICA ESTÉTICA DE GRUPO:  
Um bela mistura de ginástica, dança e acrobacia. 

A Ginástica Estética de Grupo (AGG - Aesthetic Group Gymnastics) 
é uma disciplina desportiva feminina. Uma interessante e bela 
mistura de ginástica, dança e ginástica acrobática executada sem 
aparelhos, pois são os grupos executando séries de mãos livres. 
Cada coreografia precisa incluir vários movimentos de ondas 
corporais, equilíbrios, pivots, saltos, saltitos, passos rítmicos e 
levantamentos. 
 
As qualidades físicas necessárias para as ginastas são a 
flexibilidade, velocidade, agilidade, coordenação, força muscular e 
resistência. Uma característica importante para a ginasta de AGG é 
a capacidade de se deslocar transmitindo a sensação de leveza e 
suavidade 

AS MODALIDADES 



A prática da ginástica auxilia no aumento da coordenação 
motora, equilíbrio, agilidade, concentração, ritmo, força e 
graça. Além disso, requer disciplina e atenção. É uma 
modalidade que pode ser praticada desde os pequeninos até 
os mais velhos. 
 
Na maioria das vezes, são crianças e adolescentes que praticam 
as ginásticas, pois são atividades físicas que desenvolvem o 
corpo e necessita de estatura pequena. Mas isso não é regra.  
 
Essa atividade pode ser praticada em qualquer idade, inclusive 
por adultos com foco no condicionamento físico e na 
musculação. 

Benefícios da prática das 
ginásticas 



Núcleos do projeto: 2 

Cidades de Execução: Preferencialmente um dos núcleos 
está sendo programado para a cidade de Cubatão visto ser 
um projeto de continuidade nesta cidade. 
O outro núcleo está aberto para a cidade de preferência do 
patrocinador  

Período de execução: 12 meses  
Público Alvo: 125 crianças por núcleo num total de 250 

crianças de idade entre 5 e 12 anos do sexo feminino. 
OBS: Realizado no contra turno escolar 
 

INFORMAÇÕES SOBRE EXECUÇÃO DO 
PROJETO 



CONJUNTO DE AÇÕES 
 
 
 
Turmas 
Serão 4 turmas de 25 a 30 alunos cada em cada núcleo 
 
Grade de horários: 
As aulas acontecerão 2 vezes por semana, por turma, sendo que 
cada núcleo terá 04 turmas, divididas em dois períodos. 
 
Profissionais:  
Cada núcleo contará com um professor  
de Educação Física especializado nas modalidades , um auxiliar 
técnico e um professor de ballet 



EVENTO DE ENCERRAMENTO: Gala Metropolitana 
 
Depois de quase um ano de atividades nada como exibir o fruto 
do trabalho de todos em um evento de encerramento com os 
familiares e parceiros do projeto. 
 
Este evento será um dia de gala da Ginástica para a baixada 
Santista e esperamos a cobertura da Tv. Tribuna da Rede Globo. 
 
Reunirá todas as crianças dos núcleos apresentando as 
coreografias e performances aprendidas ao longo do ano. 
 
 



MATERIAIS 
Utilizaremos os diversos equipamentos e materiais  que  
compõem estas modalidades para que as crianças possam  
ter o contato, a vivência e o aprendizado com o esporte.  
 
Os seguintes materiais serão utilizados: 
• Tapete para solo 
• Minitramp 
• Colchões e colchonetes 
• Arcos Oficiais para Ginástica Rítmica  
• Bolas  GR  
• Cordas Oficiais para GR  
• Pares de maça em PVC infantil e adulto 
• Pares de Fitas oficiais com estiletes (rayon- tafetá) em 
cores variadas e 2  tamanhos 
 



DIVULGAÇÃO 

A divulgação do projeto será feito através das seguintes ferramentas: 

• 2.000 Folders informativos para cada cidade, para distribuição nas escolas para arregimentar  as crianças para o projeto.  

• Criação de materiais promocionais. 

• Hot site para informação e acompanhamento do projeto mês a mês. 

• 10.000 Flyers para distribuição maciça nas escolas e comercio das cidades. 

• Banners - 4 peças para cada núcleo para propaganda do projeto com logos dos realizadores e parceiros. 

• Placas - 4 peças em lona com estrutura de sustentação de metal. Para serem colocadas no local dos treinos. 

• Cartaz - Serão confeccionados e distribuídos 100 cartazes para cada núcleo para reforço na divulgação. 



CARTAZ 
FOLDER 

BANNER 

AGASALHO 

SHORT 

COLLANT 

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO: 

CONTRAPARTIDA DE MARKETING 

De acordo com o valor aportado, os patrocinadores poderão ter sua logomarca estampada nos seguintes materiais: 

• Folder • Flyer • Cartaz • Banner no hot site • Placas • Banners • Uniformes 



FOTOS DO EVENTO EM EXECUÇÃO 
EM CUBATÃO/2016 - USIMINAS 



FOTOS DO EVENTO EM EXECUÇÃO 
EM CUBATÃO/2016 - USIMINAS 



Projeto aprovado pela Lei Paulista de Incentivo ao Esporte 

Data de publicação do Diário Oficial:  11.02.2017 

Valor aprovado: R$ 548.012,00 

PUBLICAÇÃO E VALORES 




