PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDAÇÃO DE CULTURA E ESPORTE
FUNCESP - FUNDAÇÃO DE CULTURA E ESPORTE
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Joanderson Barbosa Trentin
Endereço:
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DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Projeto para fornecer aulas de Pilates
O pilates proporcionam melhora no desenvolvimento motor, flexibilidade, força,
raciocínio e integração social. As aulas são importantes, pois também, atende
munícipes com patologias desde hérnia de disco, lombalgia, crondomalacia até
disfunções respiratórias e cardiológicas, os critérios para adicionar a pessoa pelo
professor é apenas ter mais de 16 anos, projeto Gratuito e com inscrições abertas
para os Munícipes
Atualmente contamos com 55 alunos de 16 anos à 75 anos.
Horários que ocorre o projeto são:
Segunda-feira e quarta-feira: às 16h, 17h30, 18h15 e 19h.
Terça-feira e quinta-feira: 06h30, 17h30 e 18h15.
Quarta-feira e sexta-feira: 05h30 e 06h30.
Projeto de Jiu-Jitsu
Projeto de formação e desenvolvimento esportivo na modalidade de Jiu-Jitsu
especializado para crianças que apresentem ou não transtornos do
neurodesenvolvimento (TEA – transtorno do espectro autista e, TDAH – transtorno do
déficit de atenção com hiperatividade), a ser executado em local público no município
de Bandeirantes – MS, aberto a todos os munícipes de forma gratuita. Nosso objetivo
como escola de Jiu-Jitsu vai muito além da arte marcial, pois através dela buscamos
resgatar os bons costumes, bem como o respeito, a honra, a determinação, a
persistência, a concentração, a disciplina, a coletividade, a empatia, a superação, a
inclusão, o desenvolvimento, o equilíbrio do corpo e da mente priorizando a evolução
e o desenvolvimento da criança unindo a técnica com a ampliação psíquico motora. A
metodologia utilizada pela escola, foi cuidadosamente estudada e planejada para que
possa atender com excelência cada criança em sua individualidade, com
embasamentos psíquicos pedagógicos, para que assim pudéssemos elaborar um
plano de aprendizado específico para cada faixa etária que vai dos cinco aos doze
anos de idade e, para cada tipo de transtorno quando estes existirem. A
psicomotricidade se faz presente em nosso plano de aulas, pois incluímos interações
motoras, sociais, cognitivas e afetivas, na percepção tanto de ser como de se
expressar através da movimentação, favorecendo a aprendizagem de forma lúdica e
alegre tornando o aprender mais leve e divertido. Sabemos que a infância é a fase em
que moldamos a personalidade da criança, por isso a importância de um profissional
capacitado e certificado com conhecimentos em neurociência, analise
comportamental, psicomotricidade e transtornos do neurodesenvolvimento.
O projeto busca melhorar o humor; corrigir comportamentos agressivos; estimular o
respeito e a disciplina dentro e fora dos tatames; reduzir o estresse; reduzir a
ansiedade; aumentar a autoconfiança e a autoestima; aumentar e melhora a
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concentração e a aprendizagem; criar novas amizades e fortalecer os laços sociais;
melhorar a flexibilidade e coordenação motora; desenvolver o equilíbrio e a agilidade;
fortalecer o corpo, a mente e o espírito; auxiliar na construção de hábitos saudáveis;
ensina a autodefesa enfatizando e priorizando o diálogo bem como o respeito. Sendo
de suma importância para todos os munícipes, uma vez que proporcionará total
desenvolvimento para todas as crianças em todas as áreas, pois auxiliará desde o
desenvolvimento psicomotor até o cognitivo, oferecendo e proporcionando a inclusão
a transformação e a superação de todas e quaisquer barreiras. Os treinos ficarão no
tatame, porém os valores por nós transmitidos os acompanharão pela vida.
Haverá divisão das turmas da seguinte forma: Baby – Idades de 5-6 anos: Dedica-se
as habilidades motoras básicas como correr, saltar,• equilibrar e rolar tendo uma
orientação espacial, temporal e esquema corporal. Através da psicomotricidade
aplicada ao Jiu-Jitsu com exercícios de coordenação e divertidos jogos de habilidade
e educativos. Kids I – Idades de 7-9 anos: Dedica-se nos fundamentos básicos do JiuJitsu, tais como a• autodefesa e desenvolvimento de Habilidades Motoras por meio de
jogos, técnicas e educativos. Kids II - Idades 10-12 anos: O foco passa a ser no JiuJitsu e na autodefesa com habilidades• mais avançadas ensinadas por meio de
educativos no formato de drills, técnicas e jogos competitivos. Será instituído o
programa de graus coloridos que estimulam e intitulam valores comportamentais que
serão abordados e cobrados em nosso plano de ensino e desenvolvimento (atenção,
disciplina, respeito, frequência e coragem). Haverá ficha de inscrição e de frequência
com fechamento mensal, e constância mínima exigida de 70% de assiduidade.
Contará com um plano de execução de aula anual. A estrutura da aula incluirá
aquecimento específico, técnicas iniciais da modalidade de acordo com a faixa etária,
com duração de 60 minutos. O público beneficiado serão as crianças de quatro à doze
anos de idade que apresentem situação educacional regular (estejam devidamente
matriculados em instituição de ensino pública ou privada).
As aulas inicialmente ocorrerão todas as terças-feiras, iniciando às 7h da manhã e
finalizando as 17h da tarde. No caso de superlotação, procura por maior faixa etária
oferecida e/ou necessidade de horários para crianças com especificidades (TEA e
TDAH) poderá ser aberto um novo dia (quinta-feira) mantendo os mesmos horários.
O critério utilizado para a pratica do JIU-JITSU é ter no mínimo 4 anos de idade, e
estar devidamente matriculado no ensino regular
Projeto Gratuito e com inscrições abertas.
Projeto de Futebol BOM DE NOTA, BOM DE BOLA
O projeto de futebol
° Melhora a coordenação motora
° Melhora o condicionamento físico
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° Aumenta o reflexo
° Aumenta a agilidade
° Aumenta a capacidade Cardiovascular
° Desenvolve o trabalho em equipe
° Fortalece a musculatura da coluna, das pernas
° Melhora do Equilíbrio
° Melhora na tomada de decisões
° Melhora a questão do respeito e Disciplina
° Aprender que na vida podemos perder e ganhar
° Melhorar as habilidades de locomoção
° Melhorar as habilidades de Manipulação
° Melhora nas notas dos alunos na escola
° Melhora da velocidade
° Aumento da força
° Aumento da resistência
O projeto é importante para o município pois tira nossas crianças da rua, dando
oportunidades para os mesmos, buscando ser um instrumento de socialização. O
projeto também almeja incluir diversos alunos com suas anomalias. O Projeto que
tem em seu lema “Bom de Nota “, interfere no desenvolvimento dos alunos na
escola, visto que quem apresenta notas ruins, estão sujeitos a suspensões.
Quantidade de alunos crianças atendidas são: 18 alunos e 2 alunas
Quantidade de alunos adolescentes: 30 alunos
Faixa etária do projeto: 6 à 17 anos
Horários e dias de treinamento:
*Terça feira* : 8 às 10:00 e 15 às 16 horas ( crianças de 6 a 11 anos) e 16 às 17
horas ( Crianças de 12 a 17 )
*Quinta-feira* : 8 às 10:00 e 15 às 16 horas ( crianças de 6 a 11 anos) e 16 às 17
horas ( Crianças de 12 a 17 )
*Sexta-feira* : 8 às 10:00 e 15 às 16 horas ( crianças de 6 a 11 anos) e 16 às 17
horas ( Crianças de 12 a 17 )
As inscrições para o projeto são feitas na FUNCESP (FUNDAÇÃO DE CULTURA E
ESPORTE)
Projeto Gratuito com inscrições abertas ocorre no Estádio Ananias Ferreira e na Mini
arena localizada na Praça Joaquim Pedro de campos.
Projeto Tênis de Mesa
O projeto de tênis de mesa
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° Melhora a coordenação mão-olho
° Desenvolve a acuidade mental
° Melhora dos reflexos
° Auxilia na queima de calorias
° Melhora da relação interpessoal entre os alunos
° Melhora do Equilíbrio
° Estimula várias partes do cérebro
° Melhora o condicionamento físico
° Aumenta a capacidade Cardiovascular
° Melhora a concentração
° Melhora a velocidade
O projeto é mais um dos projetos que auxiliam no desenvolvimento do aluno como
ser humano, fazendo com que o mesmo aprenda valores como respeito, disciplina,
entre outros. O projeto busca a socialização e também a inclusão.
Quantidade de alunos: 3 alunos
Horários e dias de Treinamento
Segunda feira: 9:00 às 10:00 e 14:00 às 15:00
Quarta feira: 9:00 às 10:00 e 15:00 às 16:00
Faixa etária do projeto: 6 à 17 anos
Ocorre na sede da Funcesp localizado na Rua Francisco Antônio de Souza, n°2735,
centro.
Projeto Gratuito e com inscrições abertas.
Projeto Raízes de Bandeirantes
O projeto é de suma importância para a população bandeirantense, pois atende à
comunidade carente além é claro de oferecer cultura e Coordenação psicomotora para
crianças, adolescentes e adultos. São ofertadas aulas de violão e viola, sendo que a
própria fundação dispõe dos violões e violas para realizar as aulas.
Quantidade de Crianças e adolescentes ao todo é de 30 inscritos
Quantidade de adultos: 7
Quantidade de idosos: 4
O projeto atende nos horários matutino e vespertinos sendo eles: Segunda das 8 às 9
e das 9 às 10 / 13 às 14 e das 14 às 15 / 17:30 às 18:30
Terça: das 9 às 10 e das 15 às 16 / 17:30 às 18:30
Quarta: 8 às 9 e das 9 às 10 / 13 às 14 e das 14 às 15 / 17:30 às 18:30
Quinta: 9 às 10 e das 15 às 16 / 17:30 às 18:30
Sexta: das 8 às 9 e das 9 às 10 / 13 às 14 e das 14 às 15 / 17:30 às 18:30
O critério para as aulas de violão e viola para crianças é possuir entre 6 anos completos
até 17 anos de idade.
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Para os adultos o critério é possuir de 18 anos a 70 anos de idade.
Ocorre na sede da Funcesp localizado na Rua Francisco Antônio de Souza, n°2735,
centro.
Projeto Gratuito e com inscrições abertas.
Projeto Ballet
Projeto de formação e desenvolvimento na modalidade de Ballet para crianças a ser
executado em local público no município de Bandeirantes-MS, aberto a todos os
munícipes de forma gratuita.
As aulas de Ballet têm como objetivo principal desenvolver os aspectos motores,
cognitivos e afetivo-sociais. Para isso, são utilizados elementos básicos da dança,
barra de apoio, acessórios lúdicos, execução dos passos e localização, além de
ferramentas para equilíbrio e elasticidade.
Hoje o projeto é oferecido somente para crianças e adolescente com idades de 03 a
17 anos.
Os exercícios de Ballet trabalham fundamentalmente a postura e a consciência
corporal, desenvolvendo na criança habilidades motoras e cognitivas. A associação
entre movimentos físicos e música desenvolvem na criança o ritmo, contribuindo para
desenvolver a memória e a consciência sensorial.
Esse projeto é importante para todos os munícipes, uma vez que proporcionará total
desenvolvimento para todos as crianças em todas as áreas tais como:
•
Incentiva a sociabilidade e novas amizades
O ballet requer trabalho em equipe constante e contínuo, o que desenvolve na criança
habilidades de comunicação, além de trazer noções de respeito ao próximo, respeito
aos limites individuais e de grupo e acaba por possibilitar a construção de fortes laços
de amizade.
•
Encoraja a disciplina física, controle e consciência CORPORAL;
A necessidade de superação física das Bailarinas é bastante conhecida do público,
esse desafio traz para a criança a possibilidade de trabalhar em si, desde muito cedo,
a noção corporal e o autocontrole, fundamentais no Ballet.
•
Inspira senso de confiança física e mental
A timidez e dificuldade de socialização estão muito associadas à falta de
autoconfiança. No ballet infantil a premissa é a interação e a diversão, o que possibilita
que as crianças aprendam a confiar em si e em seus colegas e professores. Outra
habilidade bastante trabalhada é a liderança, através de exercícios que possibilitam
que a criança seja protagonista das suas ações, tornando-as mais confiantes em seu
potencial.
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•
Desperta boa postura e habilidade corporal
Os exercícios de Ballet trabalham fundamentalmente a postura e a consciência
corporal, desenvolvendo na criança habilidades motoras e cognitivas.
•
Promove entendimento da relação entre música, ritmo e movimento controlado
A associação entre movimentos físicos e música desenvolvem na criança o ritmo,
contribuindo para desenvolver a memória e a consciência sensorial.
•
Desenvolve o conhecimento de outras formas de arte associadas à dança.
O ballet aproxima a criança das outras formas de arte e de cultura, tais como: música,
artes cênicas e visuais, o que contribui para um desenvolvimento holístico desde a
primeira infância.
•
Aprimora o foco e a concentração
Crianças têm energia de sobra e, portanto, dificuldades para se concentrar. Isso muitas
vezes atrapalha o desempenho escolar ou a socialização da criança. Durante as aulas
de ballet, a criança é constantemente incentivada a desempenhar os exercícios
propostos pelo professor, que exigem disciplina e concentração constantes. Incentive
seu filho a praticar atividade física, conheça nossa metodologia de aulas de Ballet e
venha participar com o seu filho de momentos únicos.
As aulas de Ballet ocorrem todas terças feiras e quintas feiras no salão de aula da
FUNCESP no período matutino e vespertino, no contra turno das aulas escolares.
Atendendo hoje cerca de 80 alunos sendo divididas por turmas.
•
•
•
•
•
•
•

Baby I ( 03 a 05 anos ) 09h20min as 10hr
Baby II ( 03 a 05 anos ) 15h20min as 16hr
Ballet I ( 06 a 08 anos ) 10h as 11h
Ballet II ( 06 a 08 anos ) 16h as 17h
Ballet III ( 09 a 12 anos ) 08h20min as 09h20min
Ballet IV ( 09 a 12 anos ) 13h20min as 14h20min
Ballet V ( 13 a 17 anos ) 14h20min as 15h20min

O critério utilizado para as aulas de Ballet é ter no mínimo 03 anos de idade, estar
devidamente matriculado no ensino regular, e verificar a disponibilidade de vaga para
o horário escolhido.
Ocorre na sede da Funcesp localizado na Rua Francisco Antônio de Souza, n°2735,
centro.
Projeto Gratuito e com inscrições abertas.
Projeto de Funcional
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Melhora do sistema cardiorrespiratório, melhora estética com a redução da gordura
corporal, previne o aumento do colesterol sanguíneo, regula as taxas hormonais,
aumento da massa magra (músculos) e melhora da postura correta.
Projeto com inscrições abertas e totalmente gratuito, projeto
Horários do projeto
Terça e Quinta das 5: 30 as 06:30
17: 30 – 18:15 e 18:15 ás 19:00
Projeto ocorre na Praça Tenente Germiniano Ribeiro.
Atende a faixa etária a partir ou acima de 12 anos
Atende ao todo 30 pessoas, sendo 20 adolescentes e adultos e 10 idosos.
Ritmos
Projeto de formação e desenvolvimento na modalidade de ritmos para jovens e adultos
a ser executado em local público no município de Bandeirantes-MS, aberto a todos os
munícipes de forma gratuita.
O maior objetivo aula de ritmos é, sem dúvidas, a perda de peso. As aulas de dança
nada mais são do que exercícios puramente aeróbicos. O fato de a atividade ser
divertida (afinal, você está dançando as músicas que mais gosta) influência no
desempenho e persistência dos alunos.
Hoje o projeto é oferecido somente para jovens e adultos com idades de 15 a 60 anos.
Esse projeto é importante para todos os munícipes, uma vez que proporcionará total
desenvolvimento para todos os alunos em todas as áreas tais como:
Para a saúde física: fortalece o sistema cardiovascular/respiratório/imunológico, define
a musculatura, aumenta a elasticidade, dá mais disposição para o dia a dia, diminui as
tensões musculares, entre outros benefícios.
Para a sua saúde mental: ameniza sintomas de ansiedade, depressão e estresse;
aumenta a autoestima; aumenta o cinco social; estimula a memória; entre outros.
As aulas de Dança rítmicas ocorrem todas segundas feiras e quartas feiras na praça
Joaquim Pedro de campos no período vespertino das 18h as 19h, atendendo hoje
cerca de 50 alunos.
O critério utilizado para as aulas de Ritmos é ter no mínimo 15 anos de idade.
O projeto acontece na Praça Joaquim Pedro de Campos.
A Funcesp além de fornecer para os munícipes projetos sociais, realiza eventos
Excepcionais como Shows, Festivais Culturais e Competições Esportivas com
inscrições gratuitas para nossos munícipes e em alguns torneios para até mesmo
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demais municípios , Viabilizando a integração dos munícipes com demais Municípios
Além de movimentar o comércio local, Visa incentivar o
Esporte e Cultura no
Município de Bandeirantes, sempre em busca de novos atletas, músicos, bailarinos e
proporcionar melhora na qualidade de vida a todos os cidadãos.
Os projetos tem início imediato, a Fundação tende sempre a atender a toda a demanda
sendo criando novas turmas para evitar filas de esperas enfim, após ser feita a
inscrição o aluno é adicionado em um grupo do projeto escolhido e inscrito onde recebe
informações, e possa tirar possíveis dúvidas. A inscrição ocorre na sede da Funcesp
localizada na Rua Francisco Antônio de Souza, n°2735, centro.
Sendo necessário levar documentos pessoais para que seja feita a inscrição, para
menores de idade devem ser realizadas por seus responsáveis e devem portar seus
próprios documentos pessoais e levar também os documentos pessoais do menor, a
ficha de inscrição consiste em recolher dados pessoais, perguntas recorrentes a
escolaridade e possíveis problemas de saúde e deficiências que o inscrito possa ter
para que possa ser repassado ao professor do projeto escolhido para que seja
montado um planejamento.
Os projetos tendem a cada um ter uma faixa etária mínima para se trabalhar devido a
coordenação motora, e intelectual.
Sendo o Pilates a idade mínima de 16 anos
Jiu-Jítsu idade mínima de 4 anos á 12
Violão e Viola idade Mínima 6 anos á 17 anos
Funcional idade mínima de 12 anos
Futebol e Ping Pong idade mínima de 06 anos 17 anos
Ballet idade mínimo 03 anos á 17 anos.
Cobrança de taxas
Não há taxas para emissão.
Formas de prestação do serviço
O serviço pode ser solicitado presencial.
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