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ANEXO IANEXO I

PROJETO “MARINA DA VELA”

- Visão estratégica 
A Marina da Glória é um centro náutico único na cidade do Rio de Janeiro, que recebeu os Jogos
Olímpicos de Vela, e que possui forte referência náutica e turística no país. 
Com grande potencial para a formação de base e treinamento de atletas, a Marina da Glória possui
também alta capacidade de empregabilidade para profissionais do setor, os quais precisam, ainda,
de formação adequada. 
O Projeto  Marina da Vela visa a oferecer uma oportunidade única de atuação em uma das mais
modernas e bem equipadas empresas do setor náutico, bem como criar uma estrutura para difusão
do conhecimento náutico e de profissionalização na área. 

- A proposta: Premissas e Objetivos centrais 
Proposta: O presente projeto consiste em oferecer um programa educacional de iniciação à prática
da vela e à capacitação profissional na Marina da Glória, Rio de Janeiro, voltado para alunos da
rede pública de ensino na faixa etária entre 8 e 17 anos. 
Início.  O  lançamento  do  projeto  deverá  acontecer,  preferencialmente,  em  fevereiro  de  2017,
aproveitando  o  início  do  período  escolar,  ampliando  as  possibilidades  de  participação  dos
interessados. 

Premissas do Projeto:

1 – Gratuidade. As aulas serão gratuitas. 
Além disso, o participante não precisará ser proprietário de embarcações, nem ser sócio de clubes
náuticos, já que o Projeto cederá todo o equipamento necessário para a prática integral da vela. Esta
estratégia é um forte diferencial do projeto, visto que a falta de barcos sempre foi um fator de
bloqueio para o aprendizado. 

2 – Infraestrutura. O projeto contará com uma infraestrutura básica onde haverá: 
 Espaço para aula teórica / tv e vídeo / quadro branco / palestras; 
 Espaço para guarda das embarcações e outros equipamentos; 
 Rampa de acesso ao mar e área de recreação; e 
 Área para secretaria / banheiros / vestiários.

3 –  Capacitação dos  alunos.  Todos os  participantes  receberão  certificados de  participação e  os
melhores  alunos  serão  encaminhados  para  a  equipe  de  vela,  a  fim  de  dar  oportunidade  de
desenvolvimento aos talentos revelados durante o curso. 
Os  alunos  que  não  integrarem  a  equipe  de  competição  terão  a  oportunidade  de  desenvolver
habilidades inerentes ao meio náutico, que os capacitem no futuro para profissões que possam ser
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exercidas  no  seguimento  náutico;  funções  essas  que,  como  já  dito,  carecem  de  mão  de  obra
especializada. Confiram-se, abaixo, alguns exemplos de profissões do setor:

 Condutores amadores e profissionais de embarcações ;
 Profissionais que façam manutenção de barcos; 
 Vendedores de embarcações; 
 Instrutores de vela; e 
 Skipper a bordo de veleiros e embarcações a motor para passeios turísticos.

Registre-se que as condições e premissas aqui descritas não impedem que eventuais alterações e
adaptações sejam feitas ao projeto, com intuito de ajustá-lo a exigências que surgirem na prática. 
Objetivos: Os principais objetivos do projeto são: 

 Oferecer condições para popularizar a prática do esporte a vela; 
 Incentivar e promover a vela; 
 Aumentar o número de adeptos; 
 Levar  a  vela  ao  público  infantil  e  adolescente,  com  foco  especial  para  crianças  e

adolescentes da rede pública de ensino; 
 Criar condições para o surgimento de novos talentos;
 Forjar uma geração de praticantes para 2024; 
 Capacitar profissionais náuticos, tais como, marinharia, compra e venda de embarcações,
venda de produtos náuticos em lojas, manutenção de mastros, assessoria náutica em geral.

Cursos oferecidos

 Fase 1 (1º ano) 

Vela no Optimist: Curso de iniciação básica e avançada para crianças de 8 a 13 anos no Optimist. O
barco é de fácil manejo e por este motivo é mundialmente conhecido como excelente barco escola.
 
Vela no Dingue: Curso de iniciação básica e avançada para adolescentes de 14 a 17 anos no Dingue.
O  barco  monotipo  foi  projetado  para  duas  pessoas,  é  ideal  para  o  aprendizado  e  favorece  a
integração entre timoneiro e proeiro com excelente trabalho de equipe. 

Natação:  Serão  formadas  turmas  de  natação,  com  o  objetivo  de  preparar  os  alunos  que  não
souberem nadar para o ingresso nas aulas de vela. 

Serão realizados dois cursos ao ano (um por semestre) com duração de quatro meses cada: 

Curso 1: março a junho de 2017. 
Curso 2: agosto a novembro de 2017 

Para o primeiro semestre estão previstas duas turmas de vela nível básico, com até dez alunos cada,
totalizando  20  alunos.  Na  natação  estão  previstas  quatro  turmas  com  até  seis  alunos  cada,
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totalizando 24 alunos. Máximo de alunos no semestre: 44. 

1º  SEMESTRE  DE  2017  –  PRIMEIRA  CAPTAÇÃO  DE  ALUNOS  NAS
ESCOLAS

TURMAS DIAS HORÁRIO FAIXA
ETÁRIA

Nº  DE
ALUNOS

VELA 1*
1

3as  e  5as
feiras

8:00 às 10.30 8 a 13 anos 10

2 14:00 às 16:30 14 a 17 anos 10

Natação
1 8:00 às 9.00 8 a 13 anos 6
2 9:00 às 10:00 6

3 14:00 às 15:00 14 a 17 anos 6
4 15:00 às 16:00 6

*VELA 1 – iniciação básica na vela

Para o segundo semestre está prevista a inclusão do nível avançado de vela, dando sequência à
formação básica e início da seleção de atletas. Serão quatro turmas de vela com capacidade total
para até 40 alunos. Na natação estão previstas quatro turmas com até seis alunos cada, totalizando
24 alunos. Máximo de alunos no semestre: 64. 

2º SEMESTRE de 2017
TURMAS DIAS HORÁRIO FAIXA

ETÁRIA
Nº  DE
ALUNOS

VELA 1* 1
3as e 5as feiras

8:00 às 10.30 8 a 13 anos 10
2 14:00 ÀS 16:30 14 a 17 anos 10

VELA 2** 3
2as e 4as feiras

8:00 às 10.30 8 a 13 anos 10
4 14:00 às 16:30 14 a 17 anos 10

Natação
1

3as  e  5as
feiras

8:00 às 9.00 8 a 13 anos 6
2 9:00 às 10:00 6

3 14:00 às 15:00 14 a 17 anos 6
4 15:00 às 16:00 6

*VELA 1 – iniciação básica na vela 
**VELA 2 – nível avançado na vela 

Observações:
- O projeto fornecerá uniforme gratuito aos participantes, o que inclui camiseta, sunga/maiô,
boné e bolsa. 
- Será fornecido material didático na forma de apostilas. 
-  Será  fornecido transporte  de  ida  e  volta  gratuito  para  os  alunos,  partindo das  escolas
selecionadas. 
- Será servido um lanche ao final de cada aula. 
- As aulas serão realizadas na Marina da Glória - BR Marinas/CL Vela, ou em local próximo,
se necessário. 
- O projeto piloto para o primeiro semestre de 2017 contemplará os alunos da rede pública
de ensino, de não mais que duas escolas, localizadas nas proximidades da Marina da Glória.
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– Na primeira fase serão utilizados barcos a vela da classe Optimist para o turno da
manhã e Dingue para o turno da tarde. Para apoio das aulas será utilizado uma embarcação
motorizada na forma de bote.

 Fase 2 (2º ano) 

Para  o  segundo  ano  do  projeto  está  prevista  a  inclusão  da  equipe  de  competição  e  do  curso
profissionalizante, o que ocorrerá com base nas seguintes premissas centrais: 
- Equipe de Competição (conforme a disponibilidade dos recursos): os melhores alunos poderão
ser encaminhados para a equipe de vela da BR Marinas/CL Vela, a fim de dar oportunidade de
desenvolvimento aos talentos revelados. Será contratado um técnico para acompanhamento, assim
como serão disponibilizadas embarcações e equipamentos para competição. 
- Profissionalizante: Mediante a realização de aulas práticas e teóricas, o curso tem a pretensão de
habilitar os alunos com mais de 17 anos a adquirir a carteira de Arrais Amador, o que lhes permitirá
conduzir  embarcações a vela e a motor dentro de águas abrigadas.  O curso abrangerá áreas de
oportunidades de trabalho, com foco nas necessidades das marinas, lojas e embarcações locais. 
- Processo seletivo: O processo seletivo dos alunos será feito no âmbito de escolas públicas da
região da Marina da Glória, com o auxílio da direção das instituições de ensino, de acordo com os
seguintes critérios gerais: 

- Frequência escolar; 
- Boas notas; 
- Estar na faixa etária de 8 a 13 anos para o turno da manhã e 14 a 17 anos para o turno da
tarde; 
- Saber nadar para o primeiro curso. Para os cursos subsequentes serão montadas turmas de
natação. 
- Apresentação da documentação necessária para ingressar nas aulas de vela e na natação
(tais como: certidão de nascimento, autorização dos pais, atestado médico, ficha cadastral
preenchida e assinada pelo responsável e pelo diretor da escola).


