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INTRODUÇÃO 
 

Os resultados obtidos em 2018 refletem em primeiro lugar o apoio e o trabalho da Fundação 

Vale que, ao longo do tempo, vem se dedicando aos projetos da Estação Conhecimento.   

  

 Em segundo lugar o trabalho de uma equipe altamente comprometida com os objetivos da 

Estação, em apoiar o desenvolvimento humano e buscar um futuro melhor para nossas 

crianças e adolescentes.   

  

  A filosofia de trabalho da equipe é a integração, tendo como lema “Somos Todos 

Educadores”. A reflexão e discussão conjunta das atividades tem sido fundamental para 

construirmos vínculos de confiança, essenciais para trabalharmos em rede e alcançar nosso 

objetivo.  

A credibilidade na Estação Conhecimento se reflete no aumento expressivo dos 

atendimentos e nas parcerias que estabelecemos e consolidamos.  

Para o ano que se inicia, as frentes de trabalho mais significativas e que exigirão um grande 

esforço referem-se aos projetos de educação, esporte e cultura, à implantação de novas 

atividades e ampliação da participação da comunidade. 

São várias as demandas, mas se todos entenderem que podem contribuir de alguma forma, 

poderemos realizar muitas transformações qualitativas tanto para nossos beneficiados 

quanto para as famílias e a comunidade.  

“Educação, Cultura e Esporte: três caminhos para um futuro melhor”. 

Brumadinho/MG, 02 de janeiro de 2019. 
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SOBRE A EC BRUMADINHO 

Inaugurada em 2011, a Estação Conhecimento de Brumadinho atua no município com foco 

na formação integral de crianças, adolescentes e jovens e no apoio ao desenvolvimento de 

suas famílias e comunidade. Realiza programas socioeducativos, esportivos e culturais, 

contribuindo para a inclusão social, a construção da cidadania, o combate à violência e o 

desenvolvimento integral do ser humano. 

É um equipamento social que atua como agente criador e articulador de iniciativas para o 

desenvolvimento social e humano, voltado especialmente para a formação integral de 

crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, residentes no município de 

Brumadinho. Os participantes preenchem o contra turno escolar com atividades 

socioeducativas e o esporte, trabalhado nas modalidades multi-esporte, futebol, atletismo e 

natação. 

A partir de outubro de 2017 foi estruturado um novo modelo de gestão propondo a redução 

de custos e otimização dos recursos, aumentando a abrangência do atendimento. 

Esta nova proposta revisou o modelo de atendimento e retomou também a oferta de almoço, 

ampliando rotas e, consequentemente, o número de vagas disponibilizadas.  

Em 2018 a Estação Conhecimento implantou algumas novidades e foi possível retomar o 

atendimento para os alunos da zona rural.  

Para tornar o atendimento ainda mais completo, os participantes voltaram a almoçar no 

local, que também está mais acessível à comunidade, com a disponibilização da pista de 

atletismo para caminhadas e das demais estruturas para outras ações de cunhos esportivo 

e social. 

Este relatório demonstra os resultados obtidos no período de outubro/2017 a 

dezembro/2018.  

Considerando-se as mudanças implementadas e as adaptações necessárias para que a 

qualidade dos serviços oferecidos fosse preservada, os resultados alcançados foram bastante 

satisfatórios, superando a meta de atendimento proposta. 
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PROPOSTA PEDAGOGICA 
 

A Estação Conhecimento de Brumadinho ao se assumir como uma Organização Social com 

intencionalidade educativa, busca o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes, 

através de atividades esportivas, educacionais e culturais de maneira sistematizada para a 

formação cidadã e integral do indivíduo. 

Com o objetivo de garantir práticas educativas que favoreçam o desenvolvimento das 

crianças e adolescentes, a proposta baseia-se no conceito do esporte educacional, orientadas 

por 06 princípios: totalidade, coeducação, emancipação, participação, cooperação e 

regionalismo, destituído da exacerbação à competividade, mesmo que estimulando o 

intercâmbio sociocultural esportivo, permitindo aos alunos a participação em competições 

locais, regionais e/ou nacionais. 

Com o intuito de promover o desenvolvimento físico, intelectual e pessoal de seus alunos, a 

Estação Conhecimento de Brumadinho conta com uma Equipe Multidisciplinar, composta por 

Pedagoga, Psicóloga, Assistente Social, Professores e Estagiários de Educação Física, com 

supervisão e orientações técnicas especializadas. 

Esses profissionais são responsáveis pelo acompanhamento do trabalho realizado junto às 

crianças e adolescentes durante as atividades promovidas pelo Projeto, sem perder de vista 

as questões surgidas nos contextos familiar e escolar – um processo conduzido em parceria  

com pais, professores, diretores das escolas, rede socioassistencial e outras pessoas do 

convívio dos participantes 
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NOSSAS AÇÕES 

Em 2018 foram atendidas, no contra turno escolar, 721 crianças e adolescentes, de 06 a 18 
anos, residente em 55 bairros/comunidades, sendo 33 da sede e 22 da zona rural. 

Foram oferecidas atividades extracurriculares, culturais e esportivas, além de transporte e 
alimentação 

ATENDIMENTO POR COMUNIDADE/BAIRRO 

COMUNIDADES/ 

BAIRROS Nº DE ALUNOS COMUNIDADES/ BAIRROS 

Nº DE 

ALUNOS 

CASA BRANCA  93 IPIRANGA  5 

CORONEL EURICO  3 JARDIM AMÉRICA  1 

ARANHA  45 JOSÉ HENRIQUES  15 

CÓRREGO 

FERREIRA 
2 

JOSÉ SALES BARBOSA  
6 

CORRÉGO FEIJÃO  4 JOTA  11 

MARINHOS  25 LOURDES 2 

MARQUES 1 PINHEIROS 3 

MASSANGANO  2 PIRES 3 

MELO FRANCO  3 PLANALTO  13 

PARQ. DA 

CACHOEIRA  
21 

PRESIDENTE  
6 

RETIRO DO 

BRUMADO 
15 

PRIMAVERA  
2 

RIBEIRÃO  1 PROGRESSO I / II 45 

RODRIGUES  1 QUI DAS ÁGUAS CLARAS 5 

S. J. DO 

PARAOPEBA  
14 

REGINA CÉLIA  
2 

SAPÉ 1 RESID. BELA VISTA  31 

SUZANA  1 RETIRO BRUMADO  14 

TEJUCO 25 SALGADO FILHO  22 

COABH 48 SANTA CRUZ  3 

AURORA  5 SANTA EFIGÊNIA  16 

BARROCA  4 SANTO ANTÔNIO  4 

BELA VISTA 35 SÃO BENTO  10 

CARMO  10 SÃO CONRADO  30 

CENTRO  17 SÃO JUDAS TADEU  4 

CONC. DE ITAGUÁ  36 SÃO SEBASTIÃO  6 

CORRÉGO DO 

BARRO  
1 

SILVA PRADO  
6 

DOM BOSCO  14 SOARES  7 

GRAJAÚ 12 SOL NASCENTE  8 

INHOTIM  1 VARJÃO  2 

  TOTAL DE ALUNOS 721 
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Principais Projetos/Ações 
Conhecendo a importância do esporte no processo de educação de jovens e crianças, a EC 

Brumadinho desenvolve atividades esportivas tais como multi-esporte, atletismo, futebol e 

natação, além de estimular junto à comunidade hábitos saudáveis por meio da prática de 

caminhada.  

Nossa proposta baseia-se no conceito do esporte educacional, orientada por seis princípios 

(totalidade, coeducação, emancipação, participação, cooperação e regionalismo), destituída 

da exacerbação à competividade, porém estimulando o intercâmbio sócio cultural esportivo, 

permitindo aos alunos, a participação em competições locais, regionais e/ou nacionais.  

 

 Esporte - BVO (Brasil Vale Ouro): nas modalidades de multi-esporte, futebol, 

natação e atletismo; 

 Ações de Convivência e Cidadania; 

 Atividades Culturais e Educacionais; 

 Apoio Psicossocial as Famílias; 

 Atividades Diversas 

 Programa Estação Aberta: 

o Vale Caminhar  

o Eventos externos. 

 

ESPORTE 
As atividades esportivas desenvolvidas pela Estação Conhecimento Brumadinho, para 

crianças e adolescentes de 06 a 17 anos, buscam promover o desenvolvimento de 

habilidades, capacidades e competências para a vida, compreendendo o esporte nas 

dimensões educacional, de participação e de rendimento. 

 

MULTIESPORTE 
No Multiesporte, as atividades foram direcionadas para as crianças de 06 a 10 ano levando 

em consideração a idade dos participantes e os espaços dimensionados para a 

experimentação. Com o objetivo de desenvolver a psicomotricidade das crianças as 

atividades foram planejadas com caráter mais lúdico, proporcionando aulas mais atrativas 

com o resgate de jogos e brincadeiras. 

As atividades realizadas são sistematizadas para o desenvolvimento afetivo 

(responsabilidade, solidariedade, disciplina, companheirismo) e motor (coordenação, 

locomoção, manipulação, equilíbrio, noção espacial e corporal). 

 

 

Esporte 
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FUTEBOL 

 

O futebol, sendo o esporte mais popular no Brasil e de maior interesse entre as crianças e 

jovens, tem um papel fundamental na função educacional do esporte, considerando a 

oportunidade de socialização e transformação do indivíduo como um todo, que o mesmo 

possibilita. 

Trabalhamos a participação nas atividades com campo reduzido, como forma sócio educativa 

de conhecimento da modalidade, ao mesmo tempo que inserimos os fundamentos 

pertinentes a faixa etária de cada participante. 

Realizamos a aplicação do caderno BVO, adaptando às atividades da modalidade “Futebol” 

sem distinção de gênero, mas respeitando as condições de cada indivíduo, trabalhando o 

coletivo de forma construtiva esportiva dentro dos valores do esporte.  

Participamos no decorrer do ano de competições externas e de vários jogos amistosos, 

buscando integração com outras equipes e comunidades. 
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ATLETISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos de iniciação na prática do atletismo participaram de atividades planejadas, 

sistematizadas, com um caráter mais lúdico, levando em consideração principalmente a idade 

dos participantes.  

Os alunos do Aperfeiçoamento I participaram de atividades planejadas, sistematizadas, com 

um caráter de conhecimento das modalidades do BVO.  

Os participantes trabalharam o atletismo nos arremessos de pesos, lançamentos de dardo, 

aperfeiçoando as técnicas cabíveis e dividindo o grupo em saltadores de altura, saltadores 

em distancias, barreiristas tanto na prova de 100 metros com barreiras feminino, como 80 

metros com barreiras, corredores de meio fundo, salto em distância.  

Foram realizados alguns intercâmbios na pista da UFMG mais conhecida como CTE para 

competições e intercâmbios sócio educativos esportivos e vivencia no esporte 

especificamente na modalidade do Atletismo.  

Houve um crescimento significante na modalidade tendo atualmente 143 inscritos e 

frequentando. 
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NATAÇÂO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As atividades de Natação foram ministradas 5 vezes por semana, de acordo com a idade, 

respeitando o volume das atividades semanal e as cargas propostas para cada faixa etária. 

As atividades foram sempre em contra turno escolar, nos horários de 08h às 11 00h ou 14h 

às 16h.  

As turmas de Natação são divididas em turmas de Iniciação (aperfeiçoamento I e 

aperfeiçoamento II) e Grupo de Treinamento.  

Foram realizados trabalhos de adaptação ao meio aquático e trabalhos de ludicidade com 

as turmas de iniciação a natação, assim como trabalhados eixos temáticos com o grupo de 

aperfeiçoamento I e II. 
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AÇÕES DE CONVIVÊNCIA E CIDADANIA 

As atividades de Convivência e Cidadania possibilitam a ampliação do repertório cultural das 
crianças e adolescentes, por meio de temáticas que oportunizam vivências de valores como 
respeito a cultura local, historicidade, ética, companheirismo, cooperatividade, solidariedade, 
comprometimento, cidadania, socioambiental, entres outros temas importantes para a 
formação integral do indivíduo. 

Objetivo geral: Estimular a participação ativa, construtiva e solidária das crianças e 
adolescentes na busca de soluções de problemas reais na escola, na comunidade e na 
sociedade. 

Objetivos específicos: Fortalecer as escolhas pessoais e coletivas dos beneficiários através 
dos valores institucionais (comprometimento, transparência, disciplina, excelência e objetivo 
social). Promover a apropriação de conteúdos e conceitos orientadores da convivência social; 

Ações: Palestras, Oficinas, Rodas de Conversa 
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ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS 

Ações realizadas: sessão de cinema, oficinas de arte e artesanato (pintura, desenho, 

confecção de objetos com materiais recicláveis), dança teatral, palestras educacionais,  

contação de histórias, jogos e brincadeiras,  
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APOIO AO PARA CASA E PESQUISA ESCOLAR 

Suporte às crianças e adolescentes para realização das tarefas escolares durante o período 

que estão na Estação. 
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APOIO PSICOSSOCIAL ÀS FAMILIAS 
 

O apoio Psicossocial na Estação Conhecimento promove o desenvolvimento individual e social 

dos alunos suas famílias. Os profissionais, psicóloga e assistente social atuam nas 

problemáticas coletivas por meio de acolhimento individual, visitas domiciliares, palestras, 

oficinas e temas que permeiam as vulnerabilidades sociais e se relacionam com o processo 

de desenvolvimento humano. 
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ATIVIDADES DIVERSAS 
 

Comemoração da Semana da Criança por meio de gincana, jogos, brincadeiras, lanche 

diferenciado.  
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1º ENCONTRO DE ESTAÇÕES CONHECIMENTO DO SUDESTE 

 

 
Evento de integração realizado pela Fundação Vale, em Serra/ES e que contou com a 

participação de uma delegação da EC Brumadinho que viajou de trem para o ES. 
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Realização de testes Motores  

 
Os testes motores são importantes não só para traçar a rotina de exercícios mas  

principalmente como elemento de contribuição para a promoção da saúde.  
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PROGRAMA ESTAÇÃO ABERTA 
 

 Projeto Vale Caminhar: Abertura da pista de atletismo para uso pelos munícipes 

de segunda a sexta – feira, no horário de 17 às 21 horas. 
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 Eventos externos: Cessão de espaço a entidades e instituições para realização de 

eventos de cunho social, esportivo, educacional e cultural. 

 

Palestra “Inclusão de crianças e adolescentes portadoras de necessidades educativas 
especiais no ensino regular, nas atividades de Educação Física” dentro da programação do 

V Congresso Municipal de Educação. 

 

 

 
 

Seminário “Alimentação Saudável e Plantas Medicinais”, em parceria com a 
Universidade Federal de Viçosa. 
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Visita “Escola Estadual do Município de Betim/MG” para um dia de vivência esportiva. 
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NOSSOS MANTENEDORES  
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


