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 Apresentação:1.
AKA - Associação dos K-iauzeiros Ausentes

Projeto educacional e socioesportivo que, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, utiliza
o esporte como fio condutor para o desenvolvimento integral – físico, psicológico e social
de jovens de 6 a 19 anos.
De todas as conquistas do AKA ao longo destes 13 anos de trajetória, com certeza a
maior e mais saborosa delas é a realização do sonho de extinguir as fronteiras entre as
cidades do Vale do Jequitinhonha, largar para trás antigas rivalidades e rixas,
demonstrar que juntos podemos agregar muito mais e ir além das quatro linhas do
gramado. Unir o nosso povo em um único compromisso.
Por aqui, desde 2006, mais de 400 amigos e conterrâneos nos prestigiaram e deram o
privilégio de compartilhar um pouco de tempo juntos trazendo uma experiência única.
O time que nasceu em 2006 com duas cidades juntas e 15 atletas, hoje pode se orgulhar
de ter em seu plantel 25 cidades do Vale representadas. É sinal de que estamos no
caminho certo e que de alguma forma podemos servir de inspiração para outras áreas.
É assim que o AKA enxerga os filhos do Vale. Sem fronteiras, sem preconceitos e com a
amplitude de que juntos somos muito mais fortes.

VALEMOS PELO
QUE SOMOS
“O homem vale tanto quanto o valor que dá a si próprio”

P R O J E T O
S O C I A L



Atualmente somos uma PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DOS FILHOS DO VALE DO
JEQUITINHONHA EM BH que realiza através do projeto VALEMOS PELO QUE SOMOS, ações
de melhoria e incentivo à prática esportiva, percebida pela necessidade de desenvolver um
projeto que, atrelado ao seu principal foco, possa levar a essas crianças e jovens uma
oportunidade de mudar seu destino com o aprendizado de um esporte, tornando-os pessoas
melhores, o que nos orgulha muito. Nosso pensamento agregador, solidário, coletivo e
irreverente faz com que o AKA siga se solidificando cada vez mais. Nós somos mais do que
uma pelada de futebol, muito mais do que um time de futebol, nós somos um CENTRO DE
EXCELÊNCIA EM ESPORTE, AMIZADE, CONFRATERNIZAÇÃO, RESPEITO, LAZER, GESTÃO E
SOLIDARIEDADE.  Somos multiplicadores do esporte no Vale.

O que almejamos no AKA não é busca por títulos ou ser melhor que o outro. O AKA nasceu
com o objetivo de promover a confraternização através do futebol, possibilitando o encontro
dos filhos do Vale do Jequitinhonha e amigos que se identificam com o nosso povo em um
ambiente onde haja respeito, reciprocidade e principalmente, alegria. É claro que com a
elevação do nível do nosso futebol, o mesmo se torna mais competitivo e equilibrado, mas
não pode haver exageros. Para tudo na vida existe limite e o nosso limite está alicerçado pela
AMIZADE, CONFRATERNIZAÇÃO e RESPEITO. 

Estamos no começo de uma caminhada desafiadora e que vai requerer de cada membro
comprometimento e coletividade. Esperamos poder estar juntos e que consigamos os
resultados projetados, tendo como principal objetivo à promoção da solidariedade, da
integração, do desenvolvimento social e a divulgação dos bens culturais dos municípios do
Vale do Jequitinhonha. 

Sabemos que hoje o esporte é o principal mecanismo de eficácia comprovada, como fator de
crescimento humano, comportando vários benefícios, tanto para individualidade como para
coletividade. Já detectamos que o esporte e lazer, tanto para a criança como para a
comunidade é de vital importância, dando-lhe subsídios para que esses possam por si
mesmos transformar a sua realidade. Temos no caso o futebol, onde é uma paixão nacional
que fascina as crianças, proporcionando assim subsídios para seu desenvolvimento como
cidadão. O referido projeto tem como perspectiva e dar continuidade a Escolinha de Futebol
e incentivar cada vez mais a prática esportiva pelos jovens da região.

Todos sabem que o esporte abre caminhos e forma pessoas melhores. Retirar jovens e
crianças das ruas lhe dando oportunidade de trilhar novos caminhos, são tarefas difíceis. Por
isso que o “VALEMOS PELO QUE SOMOS”, percebendo a necessidade de desenvolver um
projeto que, atrelado ao seu principal foco, pudesse levar a essas crianças e jovens uma
oportunidade de mudar seu destino com o aprendizado de um esporte, tornando-os pessoas
melhores.
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Movidos pela paixão do esporte, a ASSOCIAÇÃO DOS K-IAUZEIROS AUSENTES desenvolveu
esse projeto de forma inovadora, criativa e transparente, fazendo a diferença dentro
desta modalidade esportiva, onde através deste, deixaremos nossa marca de organização,
agilidade e competência. A escolinha “VALEMOS PELO QUE SOMOS” é destinada às pessoas
que buscam qualidade de vida, saúde e diversão através do futebol.

"Pelo que Somos, Pelo que Queremos, Pelo que
Sonhamos. Sou AKA, Somos do Vale,

Valemos pelo que Somos"



Nossos SONHOS se tornam nossos PENSAMENTOS,
Nossos PENSAMENTOS se tornam nossas PALAVRAS,

Nossas PALAVRAS se tornam AÇÕES,
Nossas AÇÕES se tornam HÁBITOS,

Nossos HÁBITOS se tornam VALORES,
E Nossos VALORES se tornam nosso DESTINO.

AKA: VALEMOS PELO QUE SOMOS

2 Justificativas:

O presente projeto pretende utilizar o esporte em suas modalidades (futebol, handebol, vôlei, futsal,
atletismo), como expressão de cultura e rendimento, enfatizando a inclusão social, traduzida como
um fator de desenvolvimento e transformação humano, gerando mais saúde, mais equilíbrio,
agregando valores e principalmente um importante instrumento para capacitar pessoas a
ingressarem construtivamente na sociedade, já que irão frequentar um ambiente social e
apaixonante devido o contexto da profissão.



3. Objetivo Geral e Específico:
Objetivo Geral:

Este projeto tem como objetivo a inclusão social a partir da
atividade esportiva, contribuindo para melhorar a
qualidade de vida de crianças e adolescentes do Vale do
Jequitinhonha, sendo assim uma alternativa para tira-las
das ruas e do perigo das drogas. Oferecer oportunidade da
aprendizagem dos fundamentos do futebol, contribuindo
para o desenvolvimento psico-físico-social de crianças e
adolescentes, através da prática de futebol no âmbito de
forma orientada e com acompanhamento técnico.

Neste sentido, o “VALEMOS PELO QUE SOMOS”, buscou
proporcionar a eles benefícios não apenas no esporte, mas
também no social proporcionando o alargamento das
relações sociais, desenvolvimento do raciocínio lógico,
melhoria na aprendizagem escolar, complementação
curricular e desenvolvimento físico. O projeto ainda
visa estimular   e despertar talentos, dando início a uma
formação profissional.

O intuito do nosso projeto para os jovens do Vale do
Jequitinhonha é proporcionar aos jovens atletas uma
atividade física, a prática esportiva, porque sabemos
que através do esporte e cidadania, conseguiremos tirar
das ruas os jovens e motiva-los a sair dos seus problemas,
praticando um esporte.

Seja no esporte ou na vida, vencer a
qualquer preço não vale a pena. O mais

importante é como se joga o jogo. Os
momentos da vida e o que fazemos com
eles, como tratamos os outros e a nós

mesmos, fazem a diferença, definindo a
sociedade e quem somos. O esporte
enfatiza valores importantíssimos e
fundamentais e, acima de qualquer

interesse comercial, atletas e
organizações esportivas, profissionais e

amadores têm a responsabilidade de
abraçá-los e promovê-los.



Objetivo Específico:

Influenciar na formação do cidadão de maneira positiva
buscando a inclusão social através de iniciativas e ações
técnico – didáticos pedagógicas voltados ao equilíbrio dos
processos de interação social cooperativa e competitiva de
forma consciente e reflexiva.
►Utilizar o esporte como mecanismo maior para
desenvolvimento psico-físico-social da criança em questão,
de maneira saudável, orientado com acompanhamento
técnico. 
► Realizar o intercâmbio social e a solidariedade através
do futebol; 
►Promover a aprendizagem em grupos;
►Proporcionar oportunidade à participação em eventos
esportivos e culturais como, torneios e campeonatos; 
► Incentivar o futebol como atividade alternativa às
drogas e tempos ociosos, estimulando à vida saudável e
prevenção às doenças; 
►Combater a evasão escolar e a repetência;

►Desenvolver a prática regular de atividades físicas,
gerando mais saúde, equilíbrio psicológico, físico e motor;

► Estimular o trabalho em grupo e a convivência
comunitária; 
► Descobrir novos talentos, possibilitando um ponto de
partida para uma possível ascensão social.

O esporte é uma importante arma social para melhor desenvolvimento da nação, visando aproximar os
povos e fazer com que estes exercitem não somente o corpo, mas também a mente, para que possam obter

resultados mais expressivos na sua vida, seja ela profissional, estudantil ou dedicada ao lazer.
Segundo a definição do dicionário Houaiss, “esporte é a atividade física regular, com fins de

recreação e/ou manutenção do condicionamento corporal e da saúde”



4. Público Alvo:

Escolinhas Esportivas para Jovens e crianças das cidades do Vale do Jequitinhonha com idade entre
06 e 19 anos e para os demais filhos do Vale em Belo Horizonte, será disponibilizado o espaço
utilizado atualmente pela Associação para a prática do futebol como forma de lazer.
O presente projeto pretende utilizar o esporte em suas modalidades, o futebol, Handebol, voleibol,
futsal e atletismo, como expressão de cultura e rendimento, enfatizando a inclusão social, traduzida
como um fator de desenvolvimento e transformação humana, gerando mais saúde, mais equilíbrio,
agregando valores e principalmente
um importante instrumento para capacitar pessoas a ingressarem construtivamente na sociedade, já
que irão frequentar um ambiente social e apaixonante devido o contexto da profissão. 
Diante de um país em que os problemas sociais são inúmeros e com o aumento significativo da
violência e incidência de jovens envolvidos com drogas no Vale do Jequitinhonha

O jogo tem o poder de ser
para o seu praticante um orientador

universal, facilitando tanto o progresso de
sua personalidade de forma integral,

como o progresso de cada uma das suas
funções psicológicas, intelectuais e

morais.



Serão implementadas inicialmente nas cidades de Araçuaí,
Berilo, Jenipapo de Minas e Virgem da Lapa (Vale do
Jequitinhonha) escolinhas para aulas de fundamento
desenvolvimento e prática esportiva, nas modalidades
futebol, handebol, vôlei, futsal e atletismo. As crianças que
participarão do projeto deverão estar devidamente
matriculadas em instituições de ensino e ter entre 06 e 19
anos.
A participação do aluno estará condicionada a matrícula e
freqüência escolar em torno de 80%, através da
apresentação de declaração comprobatória expedida pela
escola; Acompanhamento das médias escolares
(trimestralmente), que deverá ser no mínimo média 60%
(sessenta por cento)
Será empregada uma metodologia baseada no trabalho
voltado a doutrina de treinamento específico de futebol,
onde os treinadores que farão parte do presente projeto
sejam capacitados (conhecimento técnico). Compreendido
entre 08 e 17 anos, que contemplará as seguintes
categorias, segundo a BID/ CBF nº09/91: mirim ou sub-13
(08 a 12 anos), infantil ou sub-15 (13 a 14 anos) e juvenil ou
sub-17 (15 a 17)

Família: O impacto no eixo familiar vai além de provocar
uma melhora no comportamento do jovem, e também se
dá no envolvimento dos pais nas atividades de seus filhos
e/ou dependentes, construindo uma relação de
proximidade com o projeto e fazendo com que os valores
trabalhados dentro de campo possam, de alguma forma,
chegar às residências de todos os envolvidos.
A família é o modelo que será seguido ou utilizado como
referência pelos jovens em sua trajetória e nesta
perspectiva trabalhamos para o fortalecimento da relação
entre parentes e o resgate de laços de afetividade entre
estes. É fundamental cativar os responsáveis para um
envolvimento ativo na vida das crianças e adolescentes.
Escola: A escola, além de ser um espaço de formação, tem
um papel estratégico na vida das famílias. O Projeto
Valemos pelo que Somos fomenta a relação qualificada
dos jovens com a escola, zela para que cada participante
do projeto tenha um bom desempenho escolar, fazendo-o
perceber o quanto esta experiência pode contribuir
significativamente para a sua vida e possibilitar que ele seja
o agente de mudança dele mesmo, da sua família e da sua
condição social
Esporte: Através da prática esportiva é possível promover a
socialização, rotina, cumprimento de regras, disciplina,
trabalho em equipe, liderança, respeito, persistência,
solidariedade e cooperação, além de proporcionar
situações que motivem aprender com os erros e conquistar
realizações. Estes valores, concretizados no jogo, são
baseados em princípios que devem reger a educação de
crianças e adolescentes. Os valores do jogo não são
apenas ensinados para serem validados no esporte, mas
sim para traçarem rumos, alargarem os horizontes e
acrescentarem metas e meios de alcançá-los..

5. Metodologia:



A prática esportiva também
ajuda num mundo melhor com tudo de bom que

traz para nós: saúde, auto-estima,
espírito de equipe, objetivos, entre outros

atributos que com certeza, vem
junto com o esporte.

6. Indicadores:
Serão considerados os indicadores de resultados a matrícula e freqüência escolar em torno de 80%,
através da apresentação de declaração comprobatória expedida pela escola; 
Acompanhamento das médias escolares (trimestralmente), que deverá ser no mínimo média 60%
(sessenta por cento).
Outro fator que será sempre avaliado pela nossa equipe é a de possíveis indicadores de uma
necessidade extra para o aluno(a), advindo de problemas sociais e familiares. A estes jovens, será
dedicada atenção especial pelo corpo diretivo da Associação, tendo em vista que o nosso princípio é
de inclusão e não o contrário. Crianças e Jovens que necessitem de cuidados especiais ou que
precisem de apoio extra esporte, serão avaliados e tomadas as devidas ações.



Oferecer condições adequadas para a prática esportiva
educacional de qualidade; 
Contribuir para a melhoria das capacidades físicas e
habilidades motoras;
Contribuir para a melhoria da qualidade de vida
(autoestima, convívio, integração social e saúde); 
Contribuir para a diminuição da exposição aos riscos
sociais (drogas, prostituição, gravidez precoce,
criminalidade, trabalho infantil) e a conscientização da
prática esportiva, assegurando o exercício da cidadania; 
Realizar a integração com as comunidades envolvidas
através de atividades esportivas; 
Divulgar os esportes na região como forma de incentivar
novos praticantes.

Nossa meta é potencializar o esporte na região do Vale do
Jequitinhonha, através do incentivo ao esporte e com isso
esperamos os resultados abaixo:
      

Dentro do aspecto que um jogo coletivo pode promover
benefícios físicos em uma pessoa, esperamos:

• Desenvolver as capacidades motoras (força, velocidade,
resistência, agilidade, ritmo, coordenação motora,
flexibilidade e equilíbrio;
• Melhorar o sistema cardíaco, vascular, pulmonar e
muscular;
• Estimular o gosto pela atividade física.

Em relação aos benefícios psicológicos, esperamos:

• Oferecer ao seu praticante a oportunidade de praticar
padrões de conduta, acostumando-o a respeitar e cumprir
regras;
• Despertar o sentido de grupo, praticando cooperação,
lealdade, cortesia, espírito de luta e respeito ao semelhante;
• Favorecer o aprendizado de atividades lúdicas;
• Oferecer ao seu praticante a oportunidade de solucionar
problemas práticos, que são as situações do jogo.

O jogo tem o poder de ser para o seu
praticante um orientador

universal, facilitando tanto o progresso de
sua personalidade de forma

integral, como o progresso de cada uma
das suas funções psicológicas,

intelectuais e morais.

7. Resultados Esperados:



Quando ingressamos oficialmente com o nosso projeto, em
2018, ainda tínhamos pouco ou nenhum conhecimento de
como conduzir ou divulgar o nosso sonho.

Foi quando tivemos a grande oportunidade de conhecer o
Hub Social, que é uma Incubadora &  Aceleradora de
Iniciativas de Impacto.. Desde então nós tivemos uma
verdadeira imersão no universo das ONG´s e dos projetos,
adquirindo "Know How" e expertise para dar o up grade em
nossos trabalhos. Nos tornamos especialistas em projetos
de impacto social graças a essa grande iniciativa.

E agora, sob a chancela do Hub Social, fomos escolhidos
para dar prosseguimento ao nosso processo de
especialização, agora com mentoria e supervisão de
grandes executivos com o Selo Hub.

O Selo do Hub tem como objetivo  apoiar
iniciativas  que  participaram  do Hub Lab e se  destacaram,
para que continuem se  aperfeiçoando  para se tornarem
cada vez mais consolidadas.  

O Selo  tem validade de 2 anos. Após esse prazo é
necessário que alguém da iniciativa participe novamente
do Hub Lab.

Em 2020 ao AKA passou a integrar o seleto grupo de
projetos de impacto social que fazem parte da Plataforma
Cidade do Bem.

A iniciativa tem como objetivo fomentar e mobilizar ações
que juntamente com grandes organizações, destinam
recursos para essas iniciativas.

Além disso, por meio do Portal Cidade do Bem, qualquer
empresa ou pessoa física pode se cadastrar para doações
mensais destinadas à entidade com a qual se identifica.

Temos muito orgulho por ter sido escolhidos e isso ratifica a
seriedade e o compromisso do nosso trabalho.

Selo Hub Social
Portal Cidade
do Bem





O Portal Risu é uma outra plataforma de doações on line que é reconhecida nacionalmente por ter instituições renomadas
como Criança Esperança, Fundação Gol de Letras, Lar Tereza de Jesus, Hospital da Baleia e muitas outras.

São várias iniciativas que apoiam causas como inclusão social, proteção dos animais, saúde, educação, esporte, direitos
humanos, direitos infantis, empoderamento feminino, meio ambiente e proteção do patrimônio históricio e muito mais.



Doações:

https://cidadedobem.com/campanha/aka/



RESULTADOS

2019 a 2021

"Seja no esporte ou na vida, vencer a qualquer preço não vale a pena. O mais
importante é como se joga o jogo. Os momentos da vida e o que fazemos com
eles, como tratamos os outros e a nós mesmos, fazem a diferença, definindo a
sociedade e quem somos. O esporte enfatiza valores importantíssimos e
fundamentais e, acima de qualquer interesse comercial, atletas e organizações
esportivas, profissionais e amadores têm a responsabilidade de abraçá-los e
promovê-los.
pelo que somos, pelo que queremos, pelo que sonhamos, sou aka, somos do vale!!!

Amizade - Confraternização - Respeito

+ 2.500
pessoas ajudadas nas ações
promovidas pelo AKA e o
projeto Valemos pelo que

Somos

+ 500
Crianças e jovens apoiados e

incentivados com  uniformes, bolas,
roupas, brinquedos, chuteiras, etc.

+ 25
Times e instituições
parceiras apoiados

+ 1.500
Cestas básicas doadas e
distribuidas para famílias

carentes

+ 250
Famílias assistidas e contempladas
com as ações do AKA e Projeto

Valemos pelo que Somos

+ R$ 30 mil
Em roupas, kits higiene, cobertores,

brinquedos, álcool em gel, kit educação
chuteiras, equipamentos e outros itens
doados para famílias, instituições e
iniciativas no Vale (valor monetizado)



valemospeloquesomos.org.br
souaka.com.br
akanet.com.br

@valemospeloquesomos
@akabhoficial



@valemospeloquesomos
@akabhoficial

CAMPANHAS E AÇÕES
DE MOBILIZAÇÃO



@valemospeloquesomos
@akabhoficial

PATROCINADORES E PARCEIROS



"Pelo que Somos, Pelo que Queremos, Pelo que Sonhamos. 

Sou AKA, Somos do Vale,

Valemos pelo que Somos"


