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PLANO DE TRABALHO

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 005/SEME/2018
POLO: CERET
NÚCLEO DE ATIVIDADE: ESPORTIVAS
_____________________________________________________________________________________
ITEM 01
Nome da OSC: FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE
CNPJ: 48.241.897/0001-71
nº 94

Complemento: SALA 21 – 2º ANDAR

Bairro: SÉ

Município: SÃO PAULO
DDD: 11

Logradouro: RUA ROBERTO SIMONSEN

Caixa postal

CEP: 01017-020

Telefone (s): 3887-9880 e 3887-6493

E-mail: karatefpk@uol.com.br

Fax

Site: www.fpk.com.br

Representante legal da OSC
JOSE CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
Nome completo do procurador (se houver)

Rua Pereira da Silva, 54
Telefone: 11.973261965

RG e órgão expedidor
14.476.062-9 - SSP/SP.
RG do procurador (se
houver) e órgão expedidor

ITEM 02

DESCRIÇÃO DO PROJETO:
Evento: VIRADA ESPORTIVA – ATIVIDADES DE KARATE.
A FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE (FPK), realizará ATIVIDADES PRÁTICAS E
COMTEMPLATIVA da modalidade esportiva de KARATE. – As ações realizadas pela FPK, tem
como objetivo proporcionar a experimentação, inclusão e contemplação da modalidade
esportiva por parte de crianças, jovens e adultos de projetos sociais, portadores de
necessidades especiais, atletas e amantes do esporte. A ação ocorrerá em parceria com a
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, da cidade de São Paulo, dentro do evento “Virada
Esportiva 2018”, no dia 1 de dezembro.
Utilizaremos os conteúdos da modalidade esportiva, e das manifestações da cultura japonesa
para nossas atividades, nossas ações contemplarão atividades participativas e contemplativas.
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A equipe que conduzirá o evento, será formada por profissionais voluntários.
ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO: - a) Iniciação esportiva, com dinâmica e conteúdo de
introdução ao esporte, b) Karate adaptado, com atividades adaptadas para alunos com
deficiência visual e síndrome de down, c) Kobudô, karate com o uso de armas tradicionais, (no
evento utilizaremos bastões) e d) Treino aberto a todos os praticantes.
ATIVIDADES CONTEMPLATIVAS: - a) Apresentação de Taiko (tambores japoneses), para abrir a
nossa participação na “Virada Esportiva 2018”, b) Palestra: Karatê Filosofia de vida e o Karatê
nas Olimpíadas Tokio 2020, e c) Apresentações de kata pelos atletas da seleção paulista de
karate. d) Demonstração de técnicas de quebramento - Exibição de técnica milenar de
quebramento usado no karate.
INDICADORES E INSTRUMENTO DE AFERIÇÃO DAS METAS: - O indicador do cumprimento das
metas será: o NÚMERO de participantes no evento. Os instrumentos de aferição será, a LISTA
DE PARTICIPANTES, contendo o nome, idade e sexo. Teremos também, outros registros como
fotos, filmagem, transcrição dos relatos dos participantes anexados ao relatório
circunstanciado.
LOCAL: A ação será realizada no polo esportivo CERET (Centro Esportivo Recreativo e
Educativo do Trabalhador), localizado na R. Canuto Abreu, s/n - Jardim Anália Franco - SP. No
dia 1 de dezembro 2018, (Sábado) das 10h00 às 20h00. O atendimento estimado é de 250
participantes durante o período.
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Bruno Gonçalves dos Santos, registrado no CREF, (Concelho Regional
de Educação Física) de São Paulo, sob nº 082536-G/SP.

VALOR TOTAL: 72.899,00 (Setenta e dois mil, oitocentos e noventa e nove
reais)
ITEM 03
Objetivo – As ações realizadas pela FPK, tem como objetivo: - Proporcionar a prática,
experimentação, inclusão e contemplação da modalidade esportiva do KARATE, e de suas
manifestações culturais por parte do público. Esperamos atingir a meta de 250 participantes
envolvidos diretamente nas atividades ministradas, no período das 10h00 às 20h00, no sábado,
1 dezembro, no polo esportivo do CERET.
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ITEM 04
Capacitação técnica no objeto proposto:
A FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE (FPK) entidade oficial da modalidade no Estado de São
Paulo, fundada em 13 de setembro de 1974 - devidamente filiada à Confederação Brasileira de
Karatê, (CBK) e ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB), possui um vasto e rico histórico de atuação
com a modalidade, integrando variados estilos de karatê, num total de 399 associações
distribuídas no estado.
A FPK foi constituída com a intenção de valorizar, difundir, orientar, apoiar e fiscalizar a prática
do desporto Karate no estado de São Paulo, promovendo a qualificação teórico e pratica para
os professores, técnicos, árbitros, atletas e alunos, sempre no sentido de elevar o nível técnico
e cultural do karate de São Paulo.
A federação vem crescendo sua atuação na realização de programas esportivos e sociais por
meio do karate, contribuindo para mudança dos quadros sociais, e da garantia do direito a
pratica de esporte pela sociedade.
PROMOÇÃO DO ESPORTE SOCIO-EDUCATIVO E PARCERIAS:
Compreendendo que esporte é um fenômeno cultural, educacional e com grande valor social, a
FPK realiza parcerias na área sócio-espotiva, junto à prefeitura de São Paulo, facilitando a
acesso ao esporte gratuitamente. Através da Secretaria Municipal de Esportes (SEME),
firmamos parcerias e convênios para difusão do karate e das garantias dadas pela Constituição
Federal de 1988, que afirma o direito à pratica do esporte como valor social do povo brasileiro.
Firmamos parcerias em 2014, 2015, 2016 e 2017 para realização de aulas de karate em 29
Centros Esportivos Municipais, e com a Secretaria Municipal de Educação (SME), em 11 Centros
de Educação Unificada, os CEUs.
No momento estamos conveniados a SEME, para a realização de oficinas de karate, em 25
Centros Esportivos da Cidade de São Paulo, divididos em 3 grupamentos distintos, distribuídos
pelas regiões da capital paulista. Atendemos atualmente 1.226 alunos, entre 5 e 60 anos de
idade. Realizamos também programas de karate adaptado, que possibilita a prática do esporte
por pessoas com deficiência visual e síndrome de down, garantindo o karate como esporte de
inclusão.
EVENTOS E CAMPEONATOS:
A FPK já participou na edição de 2017 da virada esportiva, tendo realizado satisfatoriamente
suas ações e contribuindo com o sucesso desse evento. Possuímos um calendário anual
extenso, realizando e apoiando eventos de karatê em vários municípios do Estado de São Paulo,
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abrangendo litoral, capital, interior e região metropolitana. A FPK realiza anualmente um
número variado de competições, entre as principais se destacam: - Classificatórias do
Campeonato Paulista, (evento realizado em 5 etapas que classificam os 8 melhores de cada
categoria para as finais do Campeonato Paulista), Finais do Campeonato Paulista (evento
Classificatório para Campeonato Brasileiro), Campeonato Brasileiro, Torneio dos Campeões
(evento Classificatório para as Finais do Campeonato Paulista), IV Copa São Paulo de Karate,
Campeonato Paulista de Karate Open, Escolar e Equipes.
No âmbito do auto rendimento, a FPK revela anualmente por meio de suas associações filiadas,
dezenas de atletas para a Seleção Brasileira de Karatê, contribuindo com a representatividade
do esporte em nível internacional, além de técnicos e árbitros do estado que atuam nas mais
variadas competições, estaduais, nacionais e internacionais, como por exemplo, os jogos
Regionais, campeonato Brasileiro, Jogos Pan-americanos, Circuito Internacional de Karate,
Mundial de karate, entre outros.
Em busca de maior eficiência no esporte de rendimento, a FPK tem programas que auxiliam na
formação de atletas de auto nível, como o Projeto Olímpico, que visa a preparação e
acompanhamento de jovens atletas para possíveis vagas na seleção brasileira adulta nas
olimpíadas do Japão em 2020. Nesse mês de outubro, no dia 12, as 10h00, no bairro do Paraiso,
realizamos o lançamento do projeto Olímpico Kids e Teen, que visa preparação a longo prazo
de atletas para disputas de futuras olimpíadas, o que demonstra uma organização e valorização
de um projeto esportivo continuado compromissado com o esporte nacional.
ITEM 05

PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE
Polo esportivo CERET (Centro Esportivo Recreativo e Educativo do Trabalhador), localizado na R.
Canuto Abreu, s/n - Jardim Anália Franco - SP. No dia 1 de dezembro 2018, (Sábado) das 10h00
às 20h00. O atendimento estimado é de 250 participantes durante o período. Realizaremos as
atividades em área aberta, sob 192 peças de tatame montado, divididos em 3 áreas, sendo uma
área sob plataforma elevada, para que o público tenha visão das orientações e atividades
realizadas. Todas as áreas serão cobertas com tendas para melhor conforto dos participantes.
PROGRAMAÇÃO:
10h00 – 10h30- Abertura do evento, apresentação típica japonesa;
10h30 – 12h00 - karatê Adaptado (Síndrome de Dawn e Deficiente visual);
12h00 – 13h30 - Almoço da equipe de trabalho;
13h30 – 15h00 - Aula Aberta – KARATE iniciação esportiva;
15H00 – 15H30 -Demonstração de quebramento e kata por atletas seleção Paulista;
15h30 – 16h00 - Palestra Karatê Filosofia de vida e o Karatê nas Olimpíadas Tokio 2020;
16h00 – 17h00 - Demonstração de kobudô;
17h50 – 18h30 - Aula aberta de kata e kumite;
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18h30 – 20h00 - Treino Aberto com atletas da seleção paulista e brasileira de karate;

Local (Quadra, sala,

Clube

Campo,etc)

Polo esportivo
do CERET

Área aberta

Dia e Horário

Atividade

- Aulas aberta;
- Apresentações de típicas japonesa;
- Karate adaptado;
01/12/2018
- Apresentação de kata;
(Sábado)
- Demonstração de quebramento;
Das 10h00 às 20h00.
- Palestra;
- Aula aberta de kata e kumite;
- Treino aberto.

ITEM 06 – PÚBLICO ALVO
I – 04 a 06 anos (SIM)
II – 07 a 09 anos (SIM)
III – 10 a 12 anos (SIM)
IV – 13 a 16 anos (SIM)
V – 17 a 59 anos (SIM)
VI – acima de 60 anos (SIM)
Nossas atividades contemplarão todas as faixas etárias.
ITEM 07
METAS DE ATENDIMENTO (quantitativa)
Atividade
- Aulas aberta;
- Apresentações de típicas japonesa;
- Karate adaptado;
- Apresentação de kata;
- Demonstração de quebramento;
- Palestra;
- Aula aberta de kata e kumite;
- Treino aberto.
ITEM 08 – PLANO DE DIVULGAÇÃO

Faixa etária

Total de Participantes

De 5 anos à 60 anos acima.
(I ao VI)
Nossas Atividades são livres para
todas as idades.

250
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A divulgação será realizada por meio mídias sociais da FPK, como: - site da FPK, Facebook, Instagran,
WhatsApp, para as associações e professores da FPK que atuam nos centros esportivos da capital. O
local da ação terá um pórtico de entrada, fazendo menção, e um telão de led para a exibição das
atividades.

