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O projeto

Remadas Solidárias
O Projeto Remadas Solidárias,  
iniciativa da Associação  

Caxiense de Canoagem, atende  

crianças e jovens em Caxias

do Sul – RS, ministrando  

aulas de canoagem e oficinas

multiesportivas e culturais,

no  turno inverso ao da

escola.

Sua prerrogativa é contribuir  

com o sistema de ensino,  

ocupando, de forma organizada  

e sistemática, o tempo

ocioso de crianças e jovens  

regularmente matriculados em  

instituições de ensino. 

Assim,  metodologicamente,

utiliza

o esporte como ferramenta  

pedagógica para promover a  

educação.
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Atende e beneficia  

prioritariamente comunidades  

e instituições que atuam com  

crianças e jovens em situação  

de vulnerabilidade social e  

que não têm, ou que tenham  

pouco, acesso à prática de  

esportes de forma organizada.  

A terceira edição, 2017-2019,  

já foi aprovada pelo 

Ministério  do Esporte, por 

meio da Lei

de Incentivo ao Esporte  

(processo 02RS086312011).

Relevância socioeducacional
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Acompanhamento técnico-pedagógico
Na 2ª edição, 2015-2017, o  

Remadas já atende 385 jovens  

(entre 10 e 18 anos), que  

frequentam o Projeto duas  

vezes por semana e recebem,  

gratuitamente, transporte  

(escola>projeto>escola),  

lanche, oficinas culturais e  

multiesportivas, kit uniforme  
e acompanhamento técnico-

pedagógico de professores de  

educação física habilitados 

ao  ensino de crianças e

jovens.

Desenvolvem práticas voltadas  

prioritariamente à canoagem,  

bem como atividades de  

manutenção das embarcações,  

por meio de oficina de fibras.  

Em parceria com as Escolas,

é feito monitoramento de  

frequência, de rendimento  

escolar e do Índice de  

Desenvolvimento da Educação  

Básica (IDEB).
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A Associação Caxiense de  Canoagem 
tem como missão  fomentar e 
desenvolver a prática  da canoagem. 
Nessa perspectiva,  promoveu 
atividades em todas as  manifestações 
dessa modalidade  esportiva. 
Destacamos ao lado:

Projeto Navegar.

Equipe Bicampeã Brasileira de Canoagem 2014  e 2015.

Co-organização do Centro de Treinamento  da 
Equipe Nacional Permanente entre 2004  e 2010, 
em parceria com a Confederação  Brasileira de 
Canoagem – CBCa.

Aprovação, captação, execução e aprovação da
prestação de contas do Projeto Remadas Solidárias
em sua 1ª edição, 2011-2013.

Projeto Canoagem para Idosos.

Projeto de referência internacional: Guiné  Bissau –
África; Guatemala – América Central;  Confederação 
Boliviana de Canoagem e  Confederação Brasileira de
Canoagem.

Quem somos

A transparência na  gestão 

é o diferencial de  nossos 

projetos. Conheça  e saiba mais 

no site: www. 

remadassolidarias.com.br

link remadas transparentes.

http://www/


Resultado:

385 jovens

Meta:

300 jovens

Das 12 escolas  
participantes,
100% indicaram:

Melhora  

do Índice de

Desenvolvimento  da 

Educação Básica  

(IDEB)

Melhora no  

rendimento  

escolar

100% 100%

Resultados



Contato

WWW.VRPROJETOS.COM.BR

CONTATO@VRPROJETOS.COM.BR

51 3737.0809
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