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RELATÓRIOS DE ATIVIDADES 2013.
Evento 1
Data: 01 de fevereiro de 2013.

Assunto: Solenidade de Apresentação do Projeto Xadrez Educacional – Patrocínio Petrobras e
Coffee Break com autoridades dos 17 municípios beneficiados.
Local: ACIAPI- 4º andar- Auditório – Ipatinga- MG.
Horário: 15h às 17h.
Público alvo: Prefeitos, Secretários de Educação, Diretores, Assessores, Curadores e
representantes das Escolas Públicas beneficiadas no Projeto.
Coordenação do evento: Fundação Brasileira de Xadrez/ACIAPI.
Nº de participantes: 51
No dia 01 de fevereiro no auditório da ACIAPI foi realizada uma Solenidade de Apresentação do
Projeto Xadrez Educacional – Capacitação, Aprimoramento e Qualificação patrocinada pela
Petrobras através do Programa Esporte e Cidadania aos representantes dos 17 municípios
beneficiados envolvendo inicialmente 141 escolas públicas dos municípios de Açucena, Antônio
Dias, Belo Oriente, Coronel Fabriciano, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Jaguaraçu, Joanésia, Marliéria,
Mesquita, Naque, Nova Era, Periquito, Santana do Paraíso, São João do Oriente e Timóteo.
Compareceram ao evento os prefeitos de Santana do Paraíso, Joanésia e Naque bem como
assessores, Superintendente Regional de Ensino de Coronel Fabriciano, Secretários de
Educação, Curadores da Fundação e Coordenadores Municipais.
O presidente da Fundação Sr. Wander Luís Silva fez a abertura da solenidade agradecendo a
presença dos convidados e apresentando oficialmente a Fundação, suas atividades e a parceria
com a Petrobras.
Ao final foi aberto o momento de esclarecimento de dúvidas e as expectativas dos municípios
em relação à nova perspectiva de uma aprendizagem nova- o xadrez visando os benefícios aos
alunos que farão as aulas em suas escolas. O evento foi encerrado às 17h com um coffee break
aos convidados num momento de descontração e socialização de propostas.
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Assunto: I Capacitação Presencial aos Professores 17 Municípios Beneficiados no Projeto
Xadrez Esporte Educacional.
Data: 06 de março de 2013.

Horário: 8h às 17h.

Local: Ipaminas Esporte Clube – Ipatinga- MG
Municípios: Antônio Dias, Coronel Fabriciano, Iapu, Ipaba, Jaguaraçu, Marliéria, Nova Era, São
João do Oriente e Timóteo.
Público alvo: Prefeitos, Secretários de Educação, Diretores, Assessores, Curadores e
representantes das Escolas Públicas beneficiadas no Projeto.
Responsáveis: Geraldo, Glaucio, Nelry
Equipe de apoio: Tayrine, Alexander, Cláudia, Rubens e 10 monitores do Pitágoras.
Nº de participantes: 133
Nos dias 06 de março no Ipaminas Esporte Clube em Ipatinga foi realizado o I encontro de
Capacitação Presencial direcionado aos participantes diretos do Projeto Xadrez Educacional –
Capacitação, Aprimoramento e Qualificação patrocinada pela Petrobras através do Programa
Esporte e Cidadania.
O evento foi iniciado às 8h com o credenciamento das escolas, momento em que cada professor
recebeu seu kit de material didático (caneta, apostila e pasta) para utilizar durante as aulas a
serem ministradas durante o projeto. O evento foi realizado em dois dias devido ao alto número
de educadores participantes, sendo que no dia 06 de março com a participação de 133
professores dos municípios de Antônio Dias, Coronel Fabriciano, Iapu, Ipaba, Jaguaraçu,
Marliéria, Nova Era, São João do Oriente e Timóteo.
O curso foi o primeiro contato direto com os participantes com a carga horária de 8h sendo que a
continuidade da capacitação será feita através do site www.fbxcursos.org e também em novos
encontros presenciais em cada município agendado para os meses de Março a Maio.
O conteúdo apresentado aos participantes foi apreciado no início do curso sendo que a teoria e
prática do jogo de xadrez foram aplicadas paralelamente ao longo do dia. Os coordenadores do
município receberam ao final do curso, na tenda da Faculdade Pitágoras parceira do projeto, um
kit para cada escola contendo uma bolsa de materiais com 15 jogos (peças e tabuleiros), mural
pedagógico e o banner do projeto a ser exposto em local visível nas escolas beneficiadas.
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Assunto: I Capacitação Presencial aos Professores 17 Municípios Beneficiados no Projeto
Xadrez Esporte Educacional.
Data: 07 de março de 2013.

Horário: 8h às 17h.

Local: Ipaminas Esporte Clube – Ipatinga- MG
Municípios: Açucena, Belo Oriente, Joanésia, Mesquita, Naque, Periquito, Ipatinga e Santana do
Paraíso.
Público alvo: Prefeitos, Secretários de Educação, Diretores, Assessores, Curadores e
representantes das Escolas Públicas beneficiadas no Projeto.
Coordenação do evento: Fundação Brasileira de Xadrez/ACIAPI.
Responsáveis: Geraldo, Glaucio, Nelry
Equipe de apoio: Tayrine, Alexander, Cláudia, Rubens e 10 monitores do Pitágoras.
Nº de participantes: 129
Nos dias 06 de março no Ipaminas Esporte Clube em Ipatinga foi realizado o I encontro de
Capacitação Presencial direcionado aos participantes diretos do Projeto Xadrez Educacional –
Capacitação, Aprimoramento e Qualificação patrocinada pela Petrobras através do Programa
Esporte e Cidadania.
O evento foi iniciado às 8h com o credenciamento das escolas, momento em que cada professor
recebeu seu kit de material didático (caneta, apostila e pasta) para utilizar durante as aulas a
serem ministradas durante o projeto. No segundo dia, 07 de março, o curso contou com a
participação de 129 professores dos municípios de Açucena, Belo Oriente, Joanésia, Mesquita,
Naque, Periquito, Ipatinga e Santana do Paraíso.
O curso foi o primeiro contato direto com os participantes com a carga horária de 8h sendo que a
continuidade da capacitação será feita através do site www.fbxcursos.org e também em novos
encontros presenciais em cada município agendado para os meses de Março a Maio.
O conteúdo apresentado aos participantes foi apreciado no início do curso sendo que a teoria e
prática do jogo de xadrez foram aplicados paralelamente ao longo do dia. Os coordenadores do
município receberam ao final do curso, na tenda da Faculdade Pitágoras parceira do projeto, um
kit para cada escola contendo uma bolsa de materiais com 15 jogos (peças e tabuleiros), mural
pedagógico e o banner do projeto a ser exposto em local visível nas escolas beneficiadas.
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Assunto: II Capacitação Presencial aos Professores de Santana do Paraíso.
Data: 21 de março de 2013.
Local: Secretaria de Educação.

Horário: 8h às 12h.
Município: Santana do Paraíso / MG

Público alvo: Educadores da rede pública do município.
Responsáveis: Glaucio, Alexander e Rubens Melo.
Nº de participantes: 25
Após a primeira Capacitação Presencial direcionado aos participantes diretos do Projeto Xadrez
Educacional – Capacitação, Aprimoramento e Qualificação patrocinada pela Petrobras através
do Programa Esporte e Cidadania ocorrida no dia 06 de março no Ipaminas Esporte Clube, a
Fundação Brasileira de Xadrez iniciou no dia 21 de março o segundo momento de capacitação
com os educadores em cada município.
No dia 21 de março na Secretaria de Educação foi realizado o 2º módulo de capacitação
presencial em Santana do Paraíso. Participaram 25 educadores e também teve o
comparecimento do Excelentíssimo Prefeito Antônio Afonso Duarte que iniciou o curso
enfatizando a importância do Projeto Xadrez Educacional – Capacitação, Aprimoramento e
Qualificação para a cidade. Contou também com o apoio dos educadores para o sucesso do
projeto.
O evento teve início às 8h onde os professores tiveram mais uma oportunidade de conhecer um
pouco sobre a modalidade. Nesse 2º módulo teve o momento de prática e paralelamente foram
esclarecidas a dúvidas referentes à sala EAD com atendimento individualizado sobre acesso,
fóruns e atividades a serem realizadas.
Ao final da capacitação, os professores responderam um questionário de avaliação sobre o
andamento do curso. O curso foi encerrado às 12h com a satisfação de todos os educadores,
pois o curso visa dar mais um suporte para que os educadores possam administrar suas aulas.
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Assunto: II Capacitação Presencial aos Professores de Ipaba.
Data: 03 de abril de 2013. Horário:8h às 12h.
Local: E.E. Gerson Gomes de Almeida Município: Ipaba / MG
Público alvo: Educadores da rede pública do município.
Responsáveis: Glaucio, Alexander e Rubens Melo.
Nº de participantes: 15
No dia 3 de abril às 8h foi realizado o 2º módulo de capacitação no município de Ipaba na Escola
Estadual Gerson Gomes de Almeida onde os 15 educadores tiveram novamente outra
oportunidade de aprender um pouco mais sobre a modalidade xadrez. Tal capacitação teve dois
momentos distintos: prática e acesso à sala EAD explicando sobre as atividades, fóruns e
estudos.
Os professores ficaram muito satisfeitos em poder adquirir mais experiência com o xadrez. Ao
final da capacitação os professores preencheram um questionário de avaliação para os
professores mostrarem o quanto foi proveitoso todo o curso.

Evento 6
Assunto: II Capacitação Presencial aos Professores de Ipatinga
Data: 05 de abril de 2013. Horário: 13h às 17h.
Local: Ipê Recanto Clube– Ipatinga- MG Município: Ipatinga / MG
Público alvo: Educadores da rede pública do município.
Responsáveis: Glaucio, Alexander, Rubens Melo, Geraldo, Nelry, Cláudia, Roberta e Caio.
Nº de participantes: 61
No dia 05 de abril foi realizado no Ipê Recanto Clube mais um encontro presencial para aos
educadores da rede pública de Ipatinga no Ipê Recanto Clube- Horto, de 13h às 17h.
O evento foi iniciado com a presença da assessora da Cenibra Senhora Márcia Rocha, o
representante da APERAM senhor Venilson Araújo Vitorino, a coordenadora do Curso de
Educação Física da Superintendência Regional de Ensino de Coronel Fabriciano Edyovane, o
curador da Fundação José Carlos da Costa e o Presidente da Federaminas e também da
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Fundação Brasileira de Xadrez/ACIAPI senhor Wander Luís da Silva além dos sessenta e um
educadores da rede municipal de Ipatinga.
O Presidente Sr. Wander Luís deu as boas-vindas aos participantes e apresentou de forma
breve a Fundação enfatizando a importância do patrocínio da Petrobras para a nossa região e
diretamente os benefícios educacionais para alunos da rede do município.
O curso teve como objetivo principal dar mais um suporte aos educadores para que possam
ministrar as aulas nas escolas com segurança e fundamentos quanto aos benefícios do xadrez
no âmbito educacional. Paralelamente foram esclarecidas as dúvidas quanto ao acesso à sala
EAD. Também foi entregue os kit’s para as escolas que ainda não havia enviados os professores
para a capacitação.
Durante o evento foi agendado para o dia 12 de abril na Escola Municipal Levindo Mariano, Bom
Jardim um encontro presencial/virtual que terá como objetivo permitir o acesso na Sala EAD
para realização de atividades e acesso mais dinâmico aos conteúdos. O evento foi encerrado às
17h com a entregue dos referidos kit’s aos professores das escolas que ainda não havia
recebido em Março.

Evento 7
Assunto: Seletiva da Fase Microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG)
Data: 06 de abril de 2013.
Local: Colégio John Wesley

Horário: 8h às 12h.
Município: Ipatinga / MG

Público alvo: Alunos enxadristas da região.
Responsáveis: Geraldo, Alexander e Rubens Melo.
Nº de participantes: 58
O evento aconteceu no Colégio John Wesley a fim de preparar os alunos através de uma
seletiva para disputar o JEMG sendo essa fase a microrregional. Participaram alunos de escolas
privadas e públicas entre 11 a 17 anos de Ipatinga, Timóteo e Coronel Fabriciano. Os alunos
classificados irão disputar a próxima fase a Regional no mês de Junho.
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Assunto: II Capacitação Presencial aos Professores de Ipatinga
Data: 12 de abril de 2013. Horário: 8h às 12h. e 13h às 17h.
Local: Escola Municipal Levindo Mariano- Ipatinga- MG
Público alvo: Educadores da rede pública do município.
Nº de participantes: 61
Responsáveis: Alexander, Rubens Melo e Geraldo.
No dia 12 de abril às 8h foi realizado um 2º modulo de capacitação na E.M.Levindo Mariano,
onde 61 educadores tiveram uma capacitação em uma sala de informática e onde foi explicado
com mais detalhes tudo sobre a Sala de Ensino a Distância. O curso foi dividido módulos de 2
horas sendo: 8h às 10h, 10h às 12h, 13h às 15h, 15h às 17h.
Os professores ficaram satisfeitos, pois puderam conhecer um método diferente de aprender
xadrez para poder ensinar para os alunos. Ao final de cada período de 2 horas de capacitação
foi preenchido um questionário de avaliação para todos avaliar como foi o desempenho da
equipe de capacitação. O curso foi finalizado às 17h.

Evento 9
Assunto: II Capacitação Presencial aos Professores de Joanésia / MG
Data: 15 de abril de 2013. Horário: 8h às 12h.
Local: E.M. Professora Petrina Ricardo. Município: Joanésia / MG
Público alvo: Educadores da rede pública do município.
Responsáveis: Glaucio, Alexander, Rubens Melo
Nº de participantes: 5
No dia 15 de abril às 8h foi realizado um 2º modulo de capacitação na E.M. Professora Petrina
Ricardo do município de Joanésia onde 5 educadores tiveram mais uma capacitação presencial
e que também tiveram a oportunidade de adquirir mais conhecimento sobre o xadrez e também
foi apresentado a Sala de Ensino a Distância, para que possam continuar com o aprendizado via
internet. Os professores capacitados ficaram interessados com o xadrez, pois para eles o xadrez
ajuda muito no desenvolvimento da criança. Ao final do curso foi preenchido uma ficha de
avaliação para saber de como foi o curso. O mesmo foi encerrado às 12h.
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Assunto: II Capacitação Presencial aos Professores de Jaguaraçu.
Data: 18 de abril de 2013. Horário: 8h às 12h.
Local: Escola Integral Município: Jaguaraçu/ MG
Público alvo: Educadores da rede pública do município.
Responsáveis: Glaucio, Alexander, Rubens Melo
Nº de participantes: 10
Foi realizado no dia 18 de abril às 8h na Escola Integral o 2º módulo de capacitação onde os
educadores participantes do curso adquiriram mais experiência com o xadrez. Também foi
apresentado a Sala de Ensino a Distância enfatizando a forma de entrar, como fazer as
atividades propostas visando aprimorar os conhecimentos num ensino diferenciado como o
ensino a distância. Os professores tiveram um momento de prática o qual foi muito proveitoso,
pois eles tiraram dúvidas quanto ao movimento de peças. O curso foi muito interativo porque os
professores fizeram perguntas relacionadas ao EAD para que não tivessem nenhum problema
ao fazer as atividades em suas casas. O curso terminou às 12h com a satisfação de todos e ao
final do curso foi passado um questionário de avaliação.

Evento 11
Assunto: II Capacitação Presencial aos Professores de Timóteo
Data: 19 de abril de 2013. Horário:7h e 30 min às 11h e 30 min.
Local: Secretaria de Educação- Praça 1º de Maio – Centro- Timóteo/ MG
Município: Público alvo: Educadores da rede pública do município.
Responsáveis: Geraldo, Alexander, Rubens Melo.
Nº de participantes: 18
No dia 19 de abril às 8h na Secretaria de Educação de Timóteo aconteceu o 2º modulo de
capacitação onde os professores tiveram mais uma oportunidade de aprimorar o conhecimento
ao xadrez e poder esclarecer as dúvidas. O foco dessa capacitação foi a Sala de Ensino à
Distância na plataforma Moodle: acesso, fóruns, estudos e atividades foram realizadas na sala.
O curso foi finalizado às 12h como preenchimento da ficha de avaliação.
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Assunto: II Capacitação Presencial aos Professores de Açucena
Data: 22 de abril de 2013. Horário: 8h às 12h.
Local: Plenário Câmara Municipal Município: Açucena / MG
Público alvo: Educadores da rede pública do município.
Responsáveis: Glaucio, Alexander, Rubens Melo
Nº de participantes: 30
No dia 22 de abril às 8h foi realizado o 2º módulo de capacitação onde novamente os
professores tiveram outra oportunidade de aperfeiçoar mais seu conhecimento sobre o xadrez. O
curso foi dividido em dois momentos: a prática com os colegas e teve o momento focado na Sala
de Ensino a Distância onde foram esclarecidas as dúvidas sobre acesso, atividades, fóruns e
estudos. O curso foi finalizado às 12h com o preenchimento da ficha de avaliação.

Evento 13
Assunto: II Capacitação Presencial aos Professores de Coronel Fabriciano
Data: 23 de abril de 2013. Horário: 8h às 12h.
Local: Secretaria de Educação Município: Coronel Fabriciano / MG
Público alvo: Educadores da rede pública do município.
Responsáveis: Rubens Melo, Roberta e Geraldo.
Nº de participantes: 27
No dia 23 de abril às 8h foi realizado o 2º módulo de capacitação onde novamente os
professores tiveram outra oportunidade de aperfeiçoar mais seu conhecimento sobre o xadrez.
Esse módulo de curso foi destinado ao acesso à internet focado na Sala de Ensino a Distância
onde foram esclarecidas as dúvidas sobre acesso, atividades, fóruns e estudos. O curso foi
finalizado às 12h com o preenchimento da ficha de avaliação.

Evento 14
Assunto: II Capacitação Presencial aos Professores de Antônio Dias
Data: 24 de abril de 2013. Horário:13h às 17h
Município: Antônio Dias/ MG
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Público alvo: Educadores da rede pública do município.
Responsáveis: Rubens Melo e Glaucio.
Nº de participantes: 17

No dia 24 de abril às 8h foi realizado o 2º módulo de capacitação onde novamente os
professores tiveram outra oportunidade de aperfeiçoar mais seu conhecimento sobre o xadrez.
Esse módulo de curso foi destinado ao acesso à internet focado na Sala de Ensino a Distância
onde foram esclarecidas as dúvidas sobre acesso, atividades, fóruns e estudos. O curso foi
finalizado às 17h com o preenchimento da ficha de avaliação.

Evento 15
Assunto: II Capacitação Presencial aos Professores de Ipatinga- APAE
Data: 26de abril de 2013. Horário: 13h às 17h
Local: APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais)
Endereço: Avenida 26 de outubro, 1595- Bela Vista – Ipatinga/MG
Público alvo: Educadores da APAE de Minas Gerais.
Responsáveis: Alexander, Rubens Melo, Geraldo e Nelry
Nº de participantes: 54
Foi realizado no dia 26 de abril às 13h na APAE de Ipatinga um módulo de capacitação onde os
educadores da instituição que iniciaram seus conhecimentos enxadrísticos a fim de adquirirem
promover a aprendizagem aos alunos. A convite da coordenadora Simone a equipe de
coordenação proporcionou mais um momento de aprendizagem Sala de Ensino a Distância
enfatizando o acesso, como fazer as atividades propostas visando aprimorar os conhecimentos
num ensino diferenciado como o ensino a distância. O evento contou com representantes das
APAE das cidades como: Governador Valadares, Mantena, Tarumirim, São Sebastião do Anta,
Inhapim e Ipatinga. O curso finalizou às 17h com a satisfação de todos com o preenchimento da
ficha de avaliação.

Evento 16
Assunto: II Capacitação Presencial aos Professores de Belo Oriente.
Data: 03 de maio de 2013. Horário: 8h às 12h
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Local: Escola Municipal Francisco G. de Britto. Endereço: Av. Brasil, s/n
Municípios: Belo Oriente - Minas Gerais.
Público alvo: Educadores do município.
Responsável: Glaucio Alves.
Nº de participantes: 22
No dia 22 de maio às 8h na Escola Municipal Francisco G. de Britto foi realizado o 2º módulo de
capacitação onde os educadores participantes do curso adquiriram mais experiência com o
xadrez. Também foi apresentado a Sala de Ensino a Distância enfatizando a forma de entrar,
como fazer as atividades propostas visando aprimorar os conhecimentos num ensino
diferenciado como o ensino a distância. Os professores tiveram um momento de prática o qual
foi muito proveitoso, pois eles tiraram dúvidas quanto ao movimento de peças. O curso foi muito
interativo porque os professores fizeram perguntas relacionadas ao EAD para que não tivessem
nenhum problema ao fazer as atividades em suas casas. O curso terminou às 12h com a
satisfação de todos e ao final do curso foi passado um questionário de avaliação.

Evento 17
Assunto: II Capacitação Presencial aos Professores Marliéria.
Data: 06 de maio de 2013.

Horário: 8h às 12h.

Local: Escola Estadual Liberato de Cássia.
Município: Marliéria / MG
Público alvo: Educadores da rede pública do município.
Responsáveis: Alexander, Rubens Melo e Geraldo.
Nº de participantes: 10
No dia 06 de maio às 8h foi realizado o 2º módulo de capacitação onde novamente os
professores tiveram outra oportunidade de aperfeiçoar mais seu conhecimento sobre o xadrez. O
curso foi dividido em dois momentos: a prática com os colegas e teve o momento focado na Sala
de Ensino a Distância onde foram esclarecidas as dúvidas sobre acesso, atividades, fóruns e
estudos. O curso foi finalizado às 12h com o preenchimento da ficha de avaliação.
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Assunto: II Capacitação Presencial aos Professores Iapu.
Data: 07 de maio de 2013.

Horário: 8h às 12h.

Local: Secretaria Municipal de Educação. Município: Iapu / MG
Público alvo: Educadores da rede pública do município.
Responsáveis: Rubens Melo e Geraldo
Nº de participantes: 04
No dia 07 de maio às 8h foi realizado o 2º módulo de capacitação onde novamente os
professores tiveram outra oportunidade de aperfeiçoar mais seu conhecimento sobre o xadrez.
O curso foi dividido em dois momentos: a prática com os colegas e teve o momento focado na
Sala de Ensino a Distância onde foram esclarecidas as dúvidas sobre acesso, atividades, fóruns
e estudos. O curso foi finalizado às 12h com o preenchimento da ficha de avaliação.

Evento 19
Assunto: Recepção do Secretário do Esporte e Juventude Eros Biondini.
Data: 09 de maio de 2013.
Local: Aeroporto Usiminas

Horário: 8h às 12h.
Município: Santana do Paraíso/MG

Responsáveis: Geraldo e Gleydson.
Recepção do Secretário do Esporte e Juventude Eros Biondini no aeroporto Usiminas em
Santana do Paraíso/MG. A comitiva deslocou-se até a Escola Municipal Maria Barnabé
Rodrigues, Ipatinga/MG, onde ocorreu a solenidade de entrega de material esportivo doado pela
Secretaria de Esporte e Juventude, na qual se encontravam alunos, pais, professores,
representantes da comunidade e autoridades políticas importantes tais como: Prefeita Cecília
Ferramenta, Vereador Ademir Claudio, Presidente da Fazenda Água Viva e Vice-Presidente da
Fundação Brasileira de Xadrez Mauricio Andrade Guerra e o Presidente da agencia
Metropolitana Thales Resende.

Evento 20
Assunto: II Capacitação Presencial aos Professores Nova Era.
Data: 13 de maio de 2013.

Horário: 8h às 12h.
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Local: Biblioteca Pública- centro. Município: Nova Era / MG
Público alvo: Educadores da rede pública do município.
Responsáveis: Rubens Melo e Geraldo Nº de participantes:13
No dia 13 de maio às 8h foi realizado o 2º módulo de capacitação onde novamente os
professores tiveram outra oportunidade de aperfeiçoar mais seu conhecimento sobre o xadrez. O
curso foi dividido em dois momentos: a prática com os colegas e teve o momento focado na Sala
de Ensino a Distância onde foram esclarecidas as dúvidas sobre acesso, atividades, fóruns e
estudos. O curso foi finalizado às 12h com o preenchimento da ficha de avaliação.

Evento 21
Assunto: II Capacitação Presencial aos Professores Naque.
Data: 15 de maio de 2013.

Horário: 8h às 12h.

Local: Escola Municipal Pedro Fernandes. Município: Naque / MG
Público alvo: Educadores da rede pública do município.
Responsável: Glaucio Alves
Nº de participantes: 04
No dia 15 de maio às 8h foi realizado o 2º módulo de capacitação onde novamente os
professores tiveram outra oportunidade de aperfeiçoar mais seu conhecimento sobre o xadrez. O
curso foi dividido em dois momentos: a prática com os colegas e teve o momento focado na Sala
de Ensino a Distância onde foram esclarecidas as dúvidas sobre acesso, atividades, fóruns e
estudos. O curso foi finalizado às 12h com o preenchimento da ficha de avaliação.

Evento 22
Assunto: II Capacitação Presencial aos Professores Periquito.
Data: 15 de maio de 2013. Horário: 13h às 17h
Local: Escola Municipal Valdemiro Barrel. Município: Periquito/ MG
Público alvo: Educadores da rede pública do município.
Responsável: Glaucio Alves Nº de participantes: 06
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No dia 15 de maio às 13h foi realizado o 2º módulo de capacitação onde novamente os
professores tiveram outra oportunidade de aperfeiçoar mais seu conhecimento sobre o xadrez. O
curso foi dividido em dois momentos: a prática com os colegas e teve o momento focado na Sala
de Ensino a Distância onde foram esclarecidas as dúvidas sobre acesso, atividades, fóruns e
estudos. O curso foi finalizado às 12h com o preenchimento da ficha de avaliação.

Evento 23
Assunto: II Capacitação Presencial aos Professores Mesquita.
Data: 16 de maio de 2013 Horário: 8h às 12h
Município: Mesquita/ MG
Público alvo: Educadores da rede pública do município.
Responsável: Glaucio Alves
Nº de participantes: 16
No dia 16 de maio às 8h foi realizado o 2º módulo de capacitação onde novamente os
professores tiveram outra oportunidade de aperfeiçoar mais seu conhecimento sobre o xadrez. O
curso foi dividido em dois momentos: a prática com os colegas e teve o momento focado na Sala
de Ensino a Distância onde foram esclarecidas as dúvidas sobre acesso, atividades, fóruns e
estudos. O curso foi finalizado às 12h com o preenchimento da ficha de avaliação.

Evento 24
Assunto: II Capacitação Presencial aos Professores São João do Oriente.
Data: 17 de maio de 2013. Horário: 8h às 12h
Município: São João do Oriente/ MG
Público alvo: Educadores da rede pública do município.
Responsável: Glaucio Alves
Nº de participantes: 03
No dia 17 de maio às 8h foi realizado o 2º módulo de capacitação onde novamente os
professores tiveram outra oportunidade de aperfeiçoar mais seu conhecimento sobre o xadrez. O
curso foi dividido em dois momentos: a prática com os colegas e teve o momento focado na Sala
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de Ensino a Distância onde foram esclarecidas as dúvidas sobre acesso, atividades, fóruns e
estudos. O curso foi finalizado às 12h com o preenchimento da ficha de avaliação.

Evento 25
Assunto: II Capacitação Presencial aos Professores Naque.
Data: 16 de maio de 2013.

Horário: 8h às 12h

Município: Naque/ MG
Público alvo: Educadores da rede pública do município.
Responsável: Glaucio Alves.
Nº de participantes: 16
No dia 16 de maio às 8h foi realizado o 2º módulo de capacitação onde novamente os
professores tiveram outra oportunidade de aperfeiçoar mais seu conhecimento sobre o xadrez. O
curso foi dividido em dois momentos: a prática com os colegas e teve o momento focado na Sala
de Ensino a Distância onde foram esclarecidas as dúvidas sobre acesso, atividades, fóruns e
estudos. O curso foi finalizado às 12h com o preenchimento da ficha de avaliação.

Evento 26
Assunto: Coffe Break para lançamento das Pré – Conferências Municipais.
Data: 17 de maio de 2013.

Horário: 14h às 17h

Local: Sala de treinamento- 2º andar- ACIAPI

Município: Ipatinga/ MG

Público alvo: Coordenadores dos 17 municípios da rede pública do município.
Coordenação do evento: Fundação Brasileira de Xadrez/ACIAPI.
Responsáveis: Nelry e Geraldo.
Nº de participantes: 16
PRÉ-CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE XADREZ
Para a realização da Conferência Nacional foi proposta a cada município participante do Projeto
Xadrez Esporte Educacional a realização da PRÉ-CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE XADREZ,
tendo como objetivos:
a) Envolver outros proﬁssionais da educação como diretores, coordenadores e supervisores
despertando neles a importância do xadrez nas escolas; b) Qualiﬁcar o CONTEÚDO da
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etapa nacional da I Conferência em Junho/2013; c) Conhecer os argumentos analisados
em cada município sobre os temas I e IV da Conferência antes da etapa nacional,
anexados na Carta Proposta do Município;
b) Oportunizar a participação ativa de todos os professores envolvidos no Projeto Xadrez
Esporte Educacional.
Número de municípios que realizaram a PRÉ-CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE XADREZ: 13
municípios – Açucena, Antônio Dias, Belo Oriente, Coronel Fabriciano, Iapu, Ipaba, Ipatinga,
Jaguaraçu, Joanésia, Marliéria, Mesquita, Naque, Nova Era, Periquito totalizando um número de
286 participantes.
Número de Conferencistas Indicados pelos Municípios para Participar da Fase Nacional da
Conferência: 106 conferencistas.
Data de realização: Durante o mês de junho de acordo com a realidade de cada município.
Municípios que não realizaram a Pré-Conferência: Mesquita, São João do Oriente, Timóteo e
Santana do Paraíso.

Evento 27
Assunto: Festival Interno de Xadrez no Pilar Instituto de Educação.
Data: 08 de junho de 2013.

Horário: 8h às 12h

Município: Ipatinga/MG
Público alvo: Alunos da escola.
Responsável: Geraldo, Alexander, Gleydson, Débora, Rubens e Sarah.
Nº de participantes: 90
Foi realizado mais um festival entre os alunos do Pilar Instituto de Educação em Ipatinga. O
evento foi realizado internamente para os alunos de 1º ao 5º ano. Ao final do evento todos os
alunos receberam medalhas de participação a todos os participantes. Os alunos de 1º ano
participaram de oficinas com várias atividades relacionadas ao xadrez como faixas, corrida de
revezamento, piscina de bolinhas, quebra cabeça e montagem de cena a partir das 9h.
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Assunto: Festival Interno de Xadrez no Colégio John Wesley
Data: 15 de junho de 2013.

Horário: 8h às 12h

Município: Ipatinga/MG
Público alvo: Alunos da escola.
Responsável: Geraldo, Alexander, Gleydson, Débora, Rubens e Sarah.
Nº de participantes: 60
Foi realizado mais um festival entre os alunos do Pilar Instituto de Educação em Ipatinga. O
evento foi realizado internamente para os alunos de 6º ao 9º ano. Ao final do evento todos os
alunos receberam medalhas de participação a todos os participantes.

Evento 29
Assunto: Visita técnica da gestora da Petrobras Sheila Regina Sant’Ana.
Data: 27 de junho de 2013.

Horário: 8h às 12h e 13h às 16h

Local: Rua Uberlândia, 331- Centro. Sede da ACIAPI. Município: Ipatinga/ MG
Número de participantes: 20
No dia 27 de junho de 2013 a Fundação Brasileira de Xadrez recebeu a primeira visita técnica da
gestora da Petrobras Sheila Regina Sant’Ana.Ela foi recebida pela equipe da Fundação com um
café da manhã contando com a presença de várias pessoas da área empresarial e da educação
sendo:
Wander Luís presidente da Federaminas e da Fundação; nova diretoria da ACIAPI– Luís
Henrique; Senhor Elízio- LDI; Márcio- diretor do CDL; Maria do CarmoSuperintendência Regional de Ensino; Maria Geralda – diretora do Colégio John Wesley;
Curadores- Egmar e José Carlos e demais convidados.
Após o café da manhã a gestora Sheila foi direcionada à sala sede da Fundação para verificação
de documentação. Em seguida às 10h e 30 min fez sua primeira visita técnica nas escolas
municipais sendo a primeira Escola Municipal Levindo Mariano- Bom Jardim.
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No local, a equipe foi recebida pela diretora Nora Ney e pelo odontólogo Egmar Geraldo da
Silva, responsável pela inserção do xadrez na escola há mais de 15 anos tendo um momento de
entrevista sobre o funcionamento do xadrez na escola.
Na parte da tarde as visitas foram direcionadas para Timóteo na Escola Municipal do Limoeiro,
bairro Limoeiro e Coronel Fabriciano em uma oficina com adultos.Na escola do bairro Limoeiro, a
diretora Glíciade Assis Menegasse recebeu a gestora Sheila juntamente com a equipe da
Fundação acompanhada das professoras de Educação Física Maria Aparecida R. Moura e
Sirlene das Graças de Jesus direcionando a equipe para uma sala preparada para receber os
alunos e participaram da oficina de xadrez programada pelas referidas professoras. Todos foram
muito receptivos e acolhedores.
Em seguida, a equipe da Fundação dirigiu-se para Coronel Fabriciano onde foram recebidos
pela professora de Educação Física Rosa Amélia e o coordenador Laudenir que apresentou-a
aos participantes de jogadores adultos com idades variadas. Foram momentos muito preciosos
onde se pode constatar a concretização do projeto em seus variados ambientes.

Evento 30
Assunto: Solenidade de Abertura do Clube Brasileiro de Xadrez.
Data: 27 de junho de 2013.

Horário: 19h

Local: Colégio John Wesley- Rua Mariana, 88- centro- Ipatinga/MG.
Responsáveis: Nelry e Geraldo
Nº de participantes: 65
No dia 27 de junho de 2013 o Clube Brasileiro de Xadrez Escolar no Colégio John Wesley foi
inaugurado de forma muito honrada. Na oportunidade recebemos autoridades da Educação e do
Xadrez no Brasil com a presença: Grande Mestre Gilberto Milos – treinador da equipe jovem
nacional; Grande Mestre Darcy Gustavo Vieira Lima - presidente da Confederação Brasileira de
Xadrez - Rio de Janeiro; Doutor Ítalo Denelle Venturelli, Médico neurologista e neurocirurgião –
Varginha/MG; Doutor Antônio Villar Marques de Sá, educador da Universidade de Brasília –
Distrito Federal e Doutor Charles Moura Neto, educador da FARESE- Faculdade da Região
Serrana do Espírito Santo.
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Também estiveram presentes autoridades locais: Representante da polícia Militar de Ipatinga,
ex-prefeito Chico Ferramenta, Fred Ferramenta (Representando a Prefeita Municipal de Ipatinga
Cecília Ferramenta),Secretário Municipal de Esporte Carlos Magno Xavier, Vereador Roberto
Carlos, Wander Luís Silva (Presidente de Fundação Brasileira de Xadrez e FEDERAMINAS),
Curadores da Fundação Brasileira de Xadrez, Sheila Sant Ana - (Tutora da PETROBRAS).
Estiveram presentes também a diretoria do Colégio John Wesley, coordenação, professores
entre outros.
Além do patrocínio da Petrobras a Fundação conta com a parceria de Secretarias de Educação,
coordenadores municipais, instituições particulares como a Faculdade Pitágoras e também da
Superintendência Regional de Ensino Maria do Carmo. Após o descerramento da placa de
inauguração o Clube Brasileiro de Xadrez Escolar teve a honra de ser inaugurado com uma
partida de dois Grandes Mestres mais destacados no xadrez escolar brasileiro: GM Darcy Lima
VS GM Gilberto Milos. E em seguida realizaram partidas simultâneas com jovens enxadristas
locais.
O Clube Brasileiro de Xadrez tem a possibilidade de atender 30 pessoas, sendo acesso livre aos
praticantes da comunidade independente do sexo, idade ou etnia. O mesmo funcionará todos os
dias no turno vespertino atendendo enxadristas que querem aperfeiçoar no esporte e também
pessoas que desejarem iniciar o conhecimento da modalidade. O evento foi encerrado às 22h
com um coquetel a todos os convidados.

Evento 31
Assunto: I Conferência Brasileira de Xadrez Escolar.
Data: 28 de junho de 2013.

Horário: 8h às 17h.

Local: Colégio John Wesley- Rua Mariana, 88 - centro- Ipatinga/MG.
Responsáveis: Nelry, Geraldo e Glaucio
Nº de participantes: 157
A I Conferência Brasileira de Xadrez Escolar realizada no auditório do prédio da ACIAPI em
Ipatinga/MG, evento inédito em nossa região, teve início às 8h da manhã com um café da manhã
oferecido a todos os congressistas e com o credenciamento das cidades. O evento contou com
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as presenças ilustres dos palestrantes GM Darcy Lima, GM Gilberto Milos, Dr. Antônio Vilar, Dr.
Charles Moura e Dr.Ítalo Denelle Venturelli (Neurocirurgião).
Também compareceram autoridades como o Vice-Prefeito de Belo Oriente, Vereador Juarez,
Coordenadores municipais, Curadores da Fundação e diretoria da ACIAPI e a gestora de
Investimentos Sociais da Petrobras Sheila Sant’Ana.
O início oficial da Conferência foi realizado pelo Presidente da Fundação Sr. Wander Luís Silva
dando as boas-vindas a todos e logo em seguida a gestora Sheila apresentou como foi a
seleção pública na qual a Fundação foi selecionada. Cada palestrante dos eixos temáticos a
serem discutidos durante o dia teve 15 minutos de apresentação para os convidados.
A I Conferência Brasileira de Xadrez um foro aberto a todos os setores da sociedade, e teve por
objetivos: avaliar, debater e propor idéias e ações sobre os vários temas referentes à questão do
xadrez escolar traçando metas e estratégias que estarão registradas num documento final
denominado “1ª Carta de Compromissos com o Desenvolvimento do Xadrez nas Escolas
Públicas Brasileiras”. Tendo como tema: CONSTRUINDO UM CURRÍCULO COMUM PARA O
ENSINO DO XADREZ NAS ESCOLAS PÚBLICAS BRASILEIRAS.
Os temas centrais escolhidos para discussão na Conferência foram ministrados pelos seguintes
palestrantes: Eixo I- Legitimação do Xadrez Escolar na Educação Formal. Dr. Antônio Villar UNB – Brasília; Eixo II- Conteúdo Programático e as Fases do Processo Ensino Aprendizado do
Xadrez Escolar- GM Gilberto Milos- treinador da equipe jovem brasileira de xadrez- SP;Eixo III –
Método Aplicável de Ensino do Xadrez Escolarcom Ênfase no Ensino Fundamental- GM Darcy
Lima – Presidente da Confederação Brasileira de Xadrez- RJ; Eixo IV – Capacitação para
Gestão, Organização e Ensino do Xadrez no Sistema de Educação Formal - Doutor Charles
Moura Neto – FARESE – Faculdade da Região Serrana – ES.
A parte da manhã foi encerrada com a palestra Dr. Ítalo Venturelli. Dr. Ítalo Venturelli – Médico
Neurocirurgião, Presidente do Hospital Regional do Sul de Minas em Varginha com o tema:
Porque ensinar xadrez nas escolas e seus benefícios nas dificuldades escolares.
Já parte da tarde, cada palestrante foi direcionado juntamente com um grupo ao 2º andar para
dar continuidade à programação com o objetivo de debater cada eixo e formularem as propostas
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para municipais para os eixos em discussão. AI Conferência Brasileira da Xadrez Escolar teve
como objetivo elaborar um texto a ser levado ao Ministério de Educação e Cultura para servir de
base para um currículo comum as escolas no país.
O evento foi encerrado às 17 h com a entrega das placas de agradecimento aos palestrantes e
com um coffe break a todos os participantes.
CRONOGRAMA:
I Conferência Brasileira de Xadrez Escolar.
Dia: 28 de junho - Rua Uberlândia, 331, centro, Ipatinga/MG.
Participantes: Palestrantes da Conferência, Representante da Petrobras Sheila Regina Sant
Anna, autoridades locais, diretores de ensino, Conselho Curador da Fundação, Superintendência
Regional de Ensino, e delegações dos 17 municípios.
8h – Credenciamento e café da manhã.
9h – Solenidade de abertura - Composição de mesa e fala das autoridades - Presidente da
Fundação Brasileira de Xadrez, autoridades e representante da Petrobras.
09h 30 min - Leitura e aprovação do Regimento Interno. Professor Geraldo Antônio.
10h – Conferência: Eixo I- Legitimação do Xadrez Escolar na Educação Formal. Dr. Antônio
Marques Villar de Sá - UNB - Brasília.
10h e 15 min – Conferência: Eixo II- Conteúdo Programático e as Fases do Processo Ensino
Aprendizado do Xadrez Escolar. GM Gilberto Milos Júnior/ SP
10h 30 min – Conferência: Eixo III-Método Aplicável de Ensino do Xadrez Escolar com Ênfase no
Ensino Fundamental. GM Darcy Lima – Presidente da Confederação Brasileira de Xadrez.
10h 45 min – Conferência: Eixo IV- Capacitação para Gestão, Organização e Ensino do Xadrez
no Sistema de Educação Formal.

Doutor Charles Moura Neto – FARESE – Faculdade da

Região Serrana – Espírito Santo.
11h – Palestra: Porque ensinar xadrez nas escolas e seus benefícios nas dificuldades escolares
com Dr. Ítalo Venturelli. Dr. Ítalo Venturelli – Médico Neurocirurgião, Presidente do Hospital
Regional do Sul de Minas em Varginha.
12h – Intervalo (almoço).
13h 15 min – Reinício das atividades – Discussão temática por grupos/eixos tendo como
mediador cada Autoridade Palestrante (2 horas de discussão).
15h e 15 mim – Plenária: leitura e aprovação das e aprovação da “1ª Carta de Compromissos
com o Desenvolvimento do Xadrez nas Escolas Públicas Brasileiras”.

FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE XADREZ / ACIAPI
Rua Uberlândia, 331, Sala 201 Centro – Ipatinga MG.
Telefone (31) 3828 -5151 Ramal 5181
Site: www.fbchess.com

Evento 32
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Assunto: Festival de Inauguração do Clube Brasileiro de Xadrez Escolar.
Data: 13 de julho de 2013.

Horário: 8h às 12h

Local: Colégio John Wesley Município: Ipatinga/MG
Público alvo: Enxadristas da rede pública e privada do município.
Responsável: Geraldo, Alexander e Rubens Melo.
Nº de participantes: 25
Após a solenidade de abertura do clube de xadrez, enxadristas jovens e adultos participaram de
um festival de inauguração na manhã de sábado de 8h às 12h. Os participantes fizeram 4
partidas disputando o rating para seguir nas fases seguintes.
A partir desse dia o clube ficará aberto todos os dias da semana de 14h às 18h para atender à
comunidade.

Evento 33
Assunto: Festival de Xadrez do SESI - Areal
Data: 20 de julhode 2013.

Horário: 8h às 12h

Município: Ipatinga/MG
Público alvo: Enxadristas da região
Responsável: Glaucio Alves e Alexander. Nº de participantes: 06
Na quadra do SESI – Areal, Ipatinga foi realizado o festival do SESI. O evento foi coordenado
pela Fundação com a participação de 06 pessoas de 8h às 12h.

Evento 34
Assunto: III Capacitação Presencial aos Professores de Mesquita
Data: 13 de agosto de 2013. Horário: 8h às 12h
Município: Mesquita
Público alvo: Educadores da rede pública do município.
Coordenação do evento: Fundação Brasileira de Xadrez/ACIAPI.
Responsável: Glaucio Alves.Nº de participantes:13
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No dia 13 de agosto às 8h foi realizado o 3º módulo de capacitação onde novamente os
professores de Mesquita tiveram outra oportunidade de aperfeiçoar mais seu conhecimento
sobre o xadrez. O curso foi dividido em dois momentos: a prática com os colegas e teve o
momento focado na Sala de Ensino a Distância onde foram esclarecidas as dúvidas sobre
acesso, atividades, fóruns e estudos. O curso foi finalizado às 12h com o preenchimento da ficha
de avaliação.

Evento 35
Assunto: III Capacitação Presencial aos Professores de Joanésia.
Data: 13 de agosto de 2013.Horário: 13h às 17h
Município: Joanésia
Público alvo: Educadores da rede pública do município.
Responsável: Glaucio Alves.
Nº de participantes: 6
No dia 13 de agosto às 13h foi realizado o 3º módulo de capacitação onde novamente os
professores de Joanésia tiveram outra oportunidade de aperfeiçoar mais seu conhecimento
sobre o xadrez. O curso foi dividido em dois momentos: a prática com os colegas e teve o
momento focado na Sala de Ensino a Distância onde foram esclarecidas as dúvidas sobre
acesso, atividades, fóruns e estudos. O curso foi finalizado às 17h com o preenchimento da ficha
de avaliação.

Evento 36
Assunto: III Capacitação Presencial aos Professores de Jaguaraçu
Data: 14 de agosto de 2013. Horário: 8h às 12h
Município: Jaguaraçu
Público alvo: Educadores da rede pública do município.
Responsável: Glaucio Alves.
Nº de participantes: 7
No dia 14 de agosto às 8h foi realizado o 3º módulo de capacitação onde novamente os
professores de Joanésia tiveram outra oportunidade de aperfeiçoar mais seu conhecimento
sobre o xadrez.
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O curso foi dividido em dois momentos: a prática com os colegas e teve o momento focado na
Sala de Ensino a Distância onde foram esclarecidas as dúvidas sobre acesso, atividades, fóruns
e estudos. O curso foi finalizado às 12h com o preenchimento da ficha de avaliação.

Evento 37
Assunto: III Capacitação Presencial aos Professores de Açucena
Data: 20 de agosto de 2013. Horário: 8h às 12h
Município: Açucena
Público alvo: Educadores da rede pública do município.
Responsáveis: Glaucio Alvese Rubens Melo
Nº de participantes: 23
No dia 20 de agosto às 8h foi realizado o 3º módulo de capacitação onde novamente os
professores de Açucena tiveram outra oportunidade de aperfeiçoar mais seu conhecimento
sobre o xadrez. O curso foi dividido em dois momentos: a prática com os colegas e teve o
momento focado na Sala de Ensino a Distância onde foram esclarecidas as dúvidas sobre
acesso, atividades, fóruns e estudos. Os professores puderam esclarecer suas dúvidas e fazer
uma breve participação em uma simulação de festival. O curso foi finalizado às 12h com o
preenchimento da ficha de avaliação.

Evento 38
Assunto: Curso de Iniciação ao Xadrez Científico
Data: 23 e 24 de agosto. Horário: 13h às 17h – 23/08
8h às 12h- 24/08
Município: Biblioteca Pública Zumbi dos Palmares - Ipatinga.
Público alvo: Educadores e demais interessados no xadrez.
Coordenação do evento: Fundação Brasileira de Xadrez/ACIAPI.
Responsáveis: Nelry, Alexander, Rubens e Geraldo. Nº de participantes: 43
No dia 23 de agostodeu-se início às 8h mais um Curso de Iniciação ao Xadrez Científico com
carga horária de 8h de curso ministrado a 43 pessoas de diferentes áreas na Biblioteca Pública
Zumbi dos Palmares situada à Rua Mariana no centro de Ipatinga. Os participantes tiveram no
primeiro dia as noções e regras básicas do tabuleiro e das peças de xadrez. Ao longo da
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capacitação, os participantes tiveram momentos teóricos e práticos a fim de favorecer a
compreensão do jogo.
No segundo dia de capacitação iniciado às 8h os participantes deram prosseguimento à
aprendizagem com metodologia de ensino e os modelos de mates clássicos e finais básicos.
Ao longo do evento os participantes tiveram vários momentos de prática coletiva e individual
através do proto xadrez (elementos lúdico) que facilitam a aprendizagem. O evento foi encerrado
às 12h com a entrega dos certificados e preenchimento das fichas de avaliação.

Evento 39
Assunto: III Capacitação Presencial aos Professores de Marliéria.
Data: 26 de agosto de 2013.Horário: 8h às 12h
Município: Marliéria
Público alvo: Educadores da rede pública do município.
Responsável: Glaucio Nº de participantes: 3
No dia 26 de agosto às 8h foi realizado o 3º módulo de capacitação onde novamente os
professores de Marliéria tiveram outra oportunidade de aperfeiçoar mais seu conhecimento
sobre o xadrez.
O curso foi dividido em dois momentos: a prática com os colegas e teve o momento focado na
Sala de Ensino a Distância onde foram esclarecidas as dúvidas sobre acesso, atividades, fóruns
e estudos. Os professores puderam esclarecer suas dúvidas e fazer uma breve participação em
uma simulação de festival. O curso foi finalizado às 12h com o preenchimento da ficha de
avaliação.

Evento 40
Assunto: III Capacitação Presencial aos Professores de Coronel Fabriciano
Data: 30 de agosto de 2013. Horário: 8h às 12h
Município: Coronel Fabriciano
Público alvo: Educadores da rede pública do município.
Responsáveis: Geraldo e Rubens
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No dia 30 de agosto às 8h foi realizado o 3º módulo de capacitação onde novamente os
professores de Coronel Fabricianotiveram outra oportunidade de aperfeiçoar mais seu
conhecimento sobre o xadrez.
O curso foi dividido em dois momentos: a prática com os colegas e teve o momento focado na
Sala de Ensino a Distância onde foram esclarecidas as dúvidas sobre acesso, atividades, fóruns
e estudos. Os professores puderam esclarecer suas dúvidas e fazer uma breve participação em
uma simulação de festival. O curso foi finalizado às 12h com o preenchimento da ficha de
avaliação.

Evento 41
Assunto: Sábado de Jogos no Clube Brasileiro de Xadrez Escolar.
Data: 31 de agosto de 2013. Horário: 8h às 12h
Município: Ipatinga
Público alvo: Enxadristas da região.
Responsáveis: Geraldo e Alexander
Nº de participantes: 20
Após a inauguração do Clube Brasileiro de Xadrez Escolar em junho de 2013, a comunidade
enxadrística de Ipatinga tem oportunidade de participar de forma gratuita dessa modalidade até
então sem lugar para prática livre.
Todos os dias de segunda a sexta-feira o Clube está aberto à comunidade de 14h às 18h e, aos
sábados de 8h às 12h para atender a comunidade com o acompanhamento dos coordenadores
da FBX.

Evento 42
Assunto: III Capacitação Presencial aos Professores de Nova Era.
Data: 04 de setembro de 2013. Horário: 13h às 17h
Município: Nova Era
Público alvo: Educadores da rede pública do município.
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Nº de participantes: 14
No dia 04 de setembro às 8h foi realizado o 3º módulo de capacitação onde novamente os
professores de Nova Era tiveram outra oportunidade de aperfeiçoar mais seu conhecimento
sobre o xadrez. O curso foi dividido em dois momentos: a prática com os colegas e teve o
momento focado na Sala de Ensino a Distância onde foram esclarecidas as dúvidas sobre
acesso, atividades, fóruns e estudos. Os professores puderam esclarecer suas dúvidas e fazer
uma breve participação em uma simulação de festival. O curso foi finalizado às 12h com o
preenchimento da ficha de avaliação.

Evento 43
Assunto: III Capacitação Presencial aos Professores do Naque.
Data: 04 de setembro de 2013. Horário: 8h às 12h
Município: Naque
Público alvo: Educadores da rede pública do município.
Responsável: Glaucio
Nº de participantes: 4
No dia 04 de setembro às 8h foi realizado o 3º módulo de capacitação onde novamente os
professores do Naque tiveram outra oportunidade de aperfeiçoar mais seu conhecimento sobre o
xadrez. O curso foi dividido em dois momentos: a prática com os colegas e teve o momento
focado na Sala de Ensino a Distância onde foram esclarecidas as dúvidas sobre acesso,
atividades, fóruns e estudos. Os professores puderam esclarecer suas dúvidas e fazer uma
breve participação em uma simulação de festival. O curso foi finalizado às 12h com o
preenchimento da ficha de avaliação

Evento 44
Assunto: III Capacitação Presencial aos Professores de Periquito.
Data: 04 de setembro de 2013. Horário: 13h às 17h
Município: Periquito
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Público alvo: Educadores da rede pública do município.
Responsável: Glaucio
Nº de participantes: 4

No dia 04 de setembro às 13h foi realizado o 3º módulo de capacitação onde novamente os
professores de Periquito tiveram outra oportunidade de aperfeiçoar mais seu conhecimento
sobre o xadrez.
O curso foi dividido em dois momentos: a prática com os colegas e teve o momento focado na
Sala de Ensino a Distância onde foram esclarecidas as dúvidas sobre acesso, atividades, fóruns
e estudos. Os professores puderam esclarecer suas dúvidas e fazer uma breve participação em
uma simulação de festival. O curso foi finalizado às 17h com o preenchimento da ficha de
avaliação.

Evento 45
Assunto: III Capacitação Presencial aos Professores de Ipatinga.
Data: 06 de setembro de 2013. Horário: 8h às 12h
Município: Ipatinga
Público alvo: Educadores da rede pública do município.
Responsáveis: Gleydson, Alexander e Rubens
Nº de participantes: 32
No dia 06 de setembro às 8h foi realizado o 3º módulo de capacitação onde novamente os
professores de Ipatinga tiveram outra oportunidade de aperfeiçoar mais seu conhecimento sobre
o xadrez. O curso foi dividido em dois momentos: a prática com os colegas e teve o momento
focado na Sala de Ensino a Distância onde foram esclarecidas as dúvidas sobre acesso,
atividades, fóruns e estudos. Os professores puderam esclarecer suas dúvidas e fazer uma
breve participação em uma simulação de festival. O curso foi finalizado às 12h com o
preenchimento da ficha de avaliação.
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Evento 46

E-mail: contato@fbchess.com

Assunto: III Capacitação Presencial aos Professores de Antônio Dias
Data: 09 de setembro de 2013. Horário: 8h às 12h
Município: Antônio Dias
Público alvo: Educadores da rede pública do município.
Responsável: Glaucio
Nº de participantes: 17
No dia 09 de setembro às 8h foi realizado o 3º módulo de capacitação onde novamente os
professores de Antônio Dias tiveram outra oportunidade de aperfeiçoar mais seu conhecimento
sobre o xadrez. O curso foi dividido em dois momentos: a prática com os colegas e teve o
momento focado na Sala de Ensino a Distância onde foram esclarecidas as dúvidas sobre
acesso, atividades, fóruns e estudos.

Evento 47
Assunto: III Capacitação Presencial aos Professores de Timóteo.
Data: 13 de setembro de 2013. Horário: 8h às 12h
Município: Timóteo.
Público alvo: Educadores da rede pública do município.
Responsáveis: Geraldo e Rubens

Nº de participantes: 17

No dia 13 de setembro às 8h foi realizado o 3º módulo de capacitação onde novamente os
professores de Timóteo tiveram outra oportunidade de aperfeiçoar mais seu conhecimento sobre
o xadrez. O curso foi dividido em dois momentos: a prática com os colegas e teve o momento
focado na Sala de Ensino a Distância onde foram esclarecidas as dúvidas sobre acesso,
atividades, fóruns e estudos.

Evento 48
Assunto: Primeira etapa- Super Oito.
Data: 14 de setembro de 2013. Horário: 8h às 12h
Município: Clube Brasileiro de Xadrez Escolar- Ipatinga/MG
Público alvo: Enxadristas de Ipatinga e região.
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Responsáveis: Alexander, Rubens e Geraldo.
Nº de participantes: 25

Aos sábados no CBXE acontecem os jogos para enxadristas que já tem compreensão e sabem
jogar o xadrez. Tal momento é destinado à seleção de uma equipe de oito enxadristas para
formação de uma equipe para a categoria chamada SUPER OITO. Os jogos acontecem de 8h
às 12h e até o final do ano várias etapas estarão em andamento.

Evento 49
Assunto: Oficina de xadrez – Stand de divulgação
Data: 14 de setembro de 2013. Horário: 8h às 12h
Município: Pilar Instituto de Educação- Ipatinga/MG.
Público alvo: Comunidade escolar e região.
Responsáveis: Roberta e Débora Lage.
No dia 14 de setembro às 8hàs 12h foi realizado foi montado o stand de divulgação do xadrez no
Pilar Instituto de Educação- Ipatinga. A convite da coordenação da escola, a FBX montou um
stand com oficina de xadrez durante a mostra cultural da escola. Participaram da oficina pais,
alunos e diversos convidados que apreciaram o evento. O evento foi encerrado às 12h.

Evento 50
Assunto: III Capacitação Presencial aos Professores de Santana do Paraíso.
Data: 18 de setembro de 2013. Horário: 8h às 12h
Município: Santana do Paraíso/MG
Público alvo: Educadores da rede pública do município.
Responsáveis: Glaucio e Rubens
Nº de participantes: 13.
No dia 18 de setembro às 8h foi realizado o 3º módulo de capacitação onde novamente os
professores de Santana do Paraíso tiveram outra oportunidade de aperfeiçoar mais seu
conhecimento sobre o xadrez. O curso foi dividido em dois momentos: a prática com os colegas
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e teve o momento focado na Sala de Ensino a Distância onde foram esclarecidas as dúvidas
sobre acesso, atividades, fóruns e estudos.

Evento 51
Assunto: Oficina de arbitragem aos professores dos municípios beneficiados no Projeto
Petrobras.
Data: 19 de setembro de 2013. Horário: 13h às 17h
Município: Ipatinga Auditório da ACIAPI_ 4º andar.
Público alvo: Educadores da rede pública do município.
Responsáveis: Nelry, Geraldo e Gleydson
Nº de participantes: 43
No dia 19 de setembro de 13h às 17h foi realizado o Curso de Iniciação à Arbitragem para os
professores e coordenadores dos municípios beneficiados no projeto da Petrobras.
O evento contou com a participação de 40 pessoas cujo objetivo principal foi preparar alguns
professores para coordenar os festivais de xadrez das cidades juntamente com dois
coordenadores da FBX.

Evento 52
Assunto: Visita técnica às escolas beneficiadas no Projeto
Data: 24 de setembro de 2013. Horário: 8h às 9h e 30 min.
Município: Escola Municipal CENAM_ Ipatinga/MG
Público alvo: Alunos da Escola que participam da oficina de xadrez
Responsáveis: Claudia e Gleydson
Número de participantes: 40
Uma das atividades a serem desenvolvidas no Projeto Petrobras são as visitas técnicas às
escolas beneficiadas. Tais visitas têm como objetivos principais documentar os alunos em
atividade enxadrística, verificar o andamento do projeto nas escolas e dar subsidio aos
professores.
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Na Escola Municipal CENAM, os alunos têm dificuldades específicas de aprendizagem nas aulas
regulares necessitando de suporte especiais como o xadrez para ajudar no desenvolvimento
cognitivo. As aulas de xadrez são ministradas para Ensino Fundamental I duas vezes por
semana (terças e quintas feiras). Os alunos visitados têm em média 7 a 10 anos. Através de
jogos, brincadeiras e atividades diversas os alunos progridem na modalidade.

Evento 53
Assunto: Visita técnica às escolas beneficiadas no Projeto
Data: 24 de setembro de 2013. Horário: 13h às 14h e 30 min.
Município: Escola Municipal Jaime Moraes Quintão - Ipatinga/MG
Público alvo: Alunos da Escola que participam da oficina de xadrez
Responsáveis: Gleydson e Alexander
Número de participantes: 20
Uma das atividades a ser desenvolvida no Projeto Petrobras são as visitas técnicas às escolas
beneficiadas. Tais visitas têm como objetivos principais documentar os alunos em atividade
enxadrística, verificar o andamento do projeto nas escolas e dar subsidio aos professores.
Na Escola Municipal Jaime Moraes Quintão, os alunos atendidos no projeto são de idade de 6º
ao 9º ano (Ensino Fundamental II) e as aulas acontecem duas vezes por semana (terças e
quintas feiras no turno vespertino).

Evento 54
Assunto: Visita técnica às escolas beneficiadas no Projeto.
Data: 25 de setembro de 2013. Horário: 8h às 10h.
Município: E.M Cel. Felício Miranda, Jaguaraçu/MG
Público alvo: Alunos da Escola que participam da oficina de xadrez
Responsáveis: Geraldo, Alexander, Rubens.
Número de participantes: 48
Uma das atividades a serem desenvolvidas no Projeto Petrobras são as visitas técnicas às
escolas beneficiadas. Tais visitas têm como objetivos principais documentar os alunos em
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atividade enxadrística, verificar o andamento do projeto nas escolas e dar subsidio aos
professores.
No município de Jaguaraçu/MG a modalidade está direcionada aos alunos de Ensino
Fundamental II atendendo as crianças durante o período escolar como atividades de integradas
ao currículo escolar.

Evento 55
Assunto: Oficina de Arbitragem- capacitação continuada.
Data: 27 de Setembro de 2013. Horário: 13h às 17h
Município: Ipatinga / MG.
Público alvo: Educadores da rede pública de Timóteo.
Nº de participantes: 16
Responsáveis: Gleydson e Alexander.
O Clube Brasileiro de Xadrez Escolar com sede no Colégio John Wesley- centro de Ipatinga/MG
tem como objetivos atender a toda comunidade da região com aulas, cursos de iniciação ao
xadrez e de arbitragem, visitas orientadas, capacitações continuada e outras atividades gratuitas
aos participantes.
Os professores de Timóteo estiveram presente no clube a fim de esclarecer as dúvidas sobre a
arbitragem nos eventos municipais e também mais um momento de prática entre os professores
na capacitação continuada.

Evento 56
Assunto: Super 8 Primeira Etapa.
Data: 28 de setembro de 2013. Horário: 8h às 10h.
Município: Clube de Xadrez - Ipatinga / MG.
Público alvo: Enxadristas da região.
Número de participantes: 30
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Mais um evento aconteceu no dia 28 de setembro no Clube Brasileiro de Xadrez Escolar: uma
manhã de jogos direcionada aos enxadristas da região que têm conhecimento sobre a
modalidade e visa aperfeiçoá-los. O público variado entre jovens e adultos contou com
participação de 30 enxadristas.

Evento 57
Assunto: Visita Técnica às escolas beneficiadas.
Data: 30 de setembro de 2013
Local: E.M Limoeiro, Timóteo/MG. Horário: 8h às 10h.
Público alvo: Alunos da Escola que participam da oficina de xadrez.
Responsáveis: Alexander e Gleydson
Número de participantes: 40
Uma das atividades a serem desenvolvidas no Projeto Petrobras são as visitas técnicas às
escolas beneficiadas. Tais visitas têm como objetivos principais documentar os alunos em
atividade enxadrística, verificar o andamento do projeto nas escolas e dar subsidio aos
professores.
Na E.M Limoeiro a modalidade está direcionada aos alunos de Ensino Fundamental II atendendo
as crianças durante o período escolar como atividades de integradas ao currículo escolar.

Evento 58
Assunto: Visita Técnica às escolas beneficiadas.
Data: 30 de setembro de 2013. Horário: 13h às 15h.
Local: E.M Virgínia Souza Reis, Timóteo/MG
Público alvo: Alunos da Escola que participam da oficina de xadrez.
Responsáveis: Alexander e Gleydson
Número de participantes: 60
Uma das atividades a serem desenvolvidas no Projeto Petrobras são as visitas técnicas às
escolas beneficiadas. Tais visitas têm como objetivos principais documentar os alunos em
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atividade enxadrística, verificar o andamento do projeto nas escolas e dar subsidio aos
professores.
Na E.M Virgínia Souza Reis a modalidade está direcionada aos alunos de Ensino Fundamental I
atendendo as crianças durante o período escolar como atividades de integradas ao currículo
escolar.

Evento 59
Assunto: Jogos Escolares de Fabriciano (JEF)
Data: 01 de Outubro de 2013horário: 13h às 17h.
Local: Salão Paroquial- Coronel Fabriciano
Escolas participantes: 9
Responsáveis: Geraldo, Nelry, Caio, Alexander, Gleydson e Rubens Melo.
Número de participantes: 65
A FBX foi convidada a prestar serviços de arbitragem nos Jogos Escolares de Fabriciano pela
prefeitura. O evento contou com a participação de nove escolas municipais e com a presença de
professores e coordenadores das escolas acompanhando e prestando serviço de auxiliar de
arbitragem. Foi um momento de entrosamento entre os alunos das diversas escolas do
município.

Evento 60
Assunto: Visita Orientada ao Clube Brasileiro de Xadrez Escolar.
Data: 04 de Outubro de 2013

Horário: 13h às 17h.

Local: Sede do clube- Colégio John Wesley- Ipatinga/MG
Escola participante: Escola Municipal JK- Timóteo/MG
Número de participantes: 30
Responsáveis: Nelry, Alexander e Rubens Melo.
O Clube Brasileiro de Xadrez Escolar com sede no Colégio John Wesley- centro de Ipatinga/MG
tem como objetivos atender a toda comunidade da região com aulas, cursos de iniciação ao
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xadrez e de arbitragem, visitas orientadas, capacitações continuada e outras atividades gratuitas
aos participantes.
Os alunos do Ensino Fundamental II da Escola JK de Timóteo participaram da visita orientada ao
clube acompanhados de sua professora Jane. Lá desenvolveram várias atividades como prática
no tabuleiro gigante, vídeos relacionados e jogos entre colegas.

Evento 61
Assunto: Campeonato Brasileiro de Xadrez.
Data: 05 de outubro de 2013.

Horário: 8h às 12h

Município: Ipatinga / MG.
Público alvo: Enxadristas da região.
Responsáveis: Geraldo, Nelry, Caio, Alexander, Gleydson e Rubens Melo.
Número de participantes: 95
Mais evento foi realizado pela Fundação com grande êxito na sede do clube de xadrez. O evento
foi dividido em 6 categorias sendo realizado pela manhã e tarde, contou também com alunos
enxadristas de várias escolas do município.

Evento 62
Assunto: Visita Técnica às escolas beneficiadas.
Data: 07 de outubro de 2013. Horário: 13h às 15h.
Local: E.E Professor Antônio Marciano, Joanésia/MG
Público alvo: Alunos da Escola que participam da oficina de xadrez.
Responsáveis: Alexander e Geraldo.
Número de participantes: 45
Uma das atividades a serem desenvolvidas no Projeto Petrobras são as visitas técnicas às
escolas beneficiadas. Tais visitas têm como objetivos principais documentar os alunos em
atividade enxadrística, verificar o andamento do projeto nas escolas e dar subsidio aos
professores.

FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE XADREZ / ACIAPI
Rua Uberlândia, 331, Sala 201 Centro – Ipatinga MG.
Telefone (31) 3828 -5151 Ramal 5181
Site: www.fbchess.com
E-mail: contato@fbchess.com

Na E.E Professor Antônio Marciano a modalidade está direcionada aos alunos de Ensino
Fundamental II atendendo as crianças durante o período escolar como atividades de integradas
ao currículo escolar.

Evento 63
Assunto: Visita Técnica às escolas beneficiadas.
Data: 08 de outubro de 2013. Horário: 8h às 10h.
Local: Escola MAMP, Timóteo/MG
Público alvo: Alunos da Escola que participam da oficina de xadrez.
Responsáveis: Alexander e Gleydson. Número de participantes: 45
Uma das atividades a serem desenvolvidas no Projeto Petrobras são as visitas técnicas às
escolas beneficiadas. Tais visitas têm como objetivos principais documentar os alunos em
atividade enxadrística, verificar o andamento do projeto nas escolas e dar subsidio aos
professores.
Na Escola MAMP a modalidade está direcionada aos alunos de Ensino Fundamental II
atendendo as crianças durante o período escolar como atividades de integradas ao currículo
escolar.

Evento 64
Assunto: Visita Técnica às escolas beneficiadas.
Data: 08 de outubro de 2013. Horário: 13h às 15h.
Local: E.M Dom Lélis Lara, Coronel Fabriciano/MG
Público alvo: Alunos da Escola que participam da oficina de xadrez.
Responsáveis: Alexander e Gleydson.
Número de participantes: 60
Uma das atividades a serem desenvolvidas no Projeto Petrobras são as visitas técnicas às
escolas beneficiadas. Tais visitas têm como objetivos principais documentar os alunos em
atividade enxadrística, verificar o andamento do projeto nas escolas e dar subsidio aos
professores.

FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE XADREZ / ACIAPI
Rua Uberlândia, 331, Sala 201 Centro – Ipatinga MG.
Telefone (31) 3828 -5151 Ramal 5181
Site: www.fbchess.com
E-mail: contato@fbchess.com

Na E.M Dom Lélis Lara a modalidade está direcionada aos alunos de Ensino Fundamental II
atendendo as crianças durante o período escolar como atividades de integradas ao currículo
escolar.

Evento 65
Assunto: Visita Orientada ao Clube Brasileiro de Xadrez Escolar.
Data: 08 de Outubro de 2013. Horário: 13h às 17h.
Local: Sede do clube- Colégio John Wesley- Ipatinga/MG
Escola participante: Escola Municipal de Jaguaraçu/MG
Número de participantes: 26
Responsáveis: Nelry e Rubens Melo.
O Clube Brasileiro de Xadrez Escolar com sede no Colégio John Wesley- centro de Ipatinga/MG
tem como objetivos atender a toda comunidade da região com aulas, cursos de iniciação ao
xadrez e de arbitragem, visitas orientadas, capacitações continuada e outras atividades gratuitas
aos participantes.
Os alunos do Ensino Fundamental II das escolas municipais de Jaguaraçu participaram da visita
orientada ao clube acompanhados da coordenadora Gisele e quatro professoras de Educação
Física. Lá desenvolveram várias atividades como prática no tabuleiro gigante, vídeos
relacionados e jogos entre colegas. A visita foi encerrada com o sorteio de camisas e squezes
para os alunos visitantes.

Evento 66
Assunto: Visita Técnica às escolas beneficiadas.
Data: 10 de Outubro de 2013. Horário: 13h às 17h.
Local: Sede do clube- Colégio John Wesley- Ipatinga/MG
Escola participante: Escola Municipal de Coronel Fabriciano/MG
Número de participantes: 24
Responsáveis: Alexander, Gleydson e Rubens Melo.
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Uma das atividades a serem desenvolvidas no Projeto Petrobras são as visitas técnicas às
escolas beneficiadas. Tais visitas têm como objetivos principais documentar os alunos em
atividade enxadrística, verificar o andamento do projeto nas escolas e dar subsidio aos
professores.
Na Escola Municipal de Coronel Fabriciano a modalidade está direcionada aos alunos de Ensino
Fundamental II durante o período escolar como atividades de integradas ao currículo escolar.

Evento 67
Assunto: Visita Técnica às escolas beneficiadas.
Data: 21 de outubro de 2013. Horário: 13h às 15h.
Local: E.M Padre João Borges Quintão, Marliéria/MG
Número de participantes: 24
Responsáveis: Alexander e Gleydson.
Uma das atividades a serem desenvolvidas no Projeto Petrobras são as visitas técnicas às
escolas beneficiadas. Tais visitas têm como objetivos principais documentar os alunos em
atividade enxadrística, verificar o andamento do projeto nas escolas e dar subsidio aos
professores.
Na E.M Padre João Borges Quintão a modalidade está direcionada aos alunos de Ensino
Fundamental II durante o período escolar como atividades de integradas ao currículo escolar.

Evento 68
Assunto: Visita Técnica às escolas beneficiadas.
Data: 23 de outubro de 2013. Horário: 8h às 10h.
Local: E.M Timóteo, Timóteo/MG Número de participantes: 24
Responsáveis: Alexander e Gleydson.
Uma das atividades a serem desenvolvidas no Projeto Petrobras são as visitas técnicas às
escolas beneficiadas. Tais visitas têm como objetivos principais documentar os alunos em
atividade enxadrística, verificar o andamento do projeto nas escolas e dar subsidio aos
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professores. Na E.M Timóteo a modalidade está direcionada aos alunos de Ensino Fundamental
II e Médio durante o período escolar como atividades de integradas ao currículo escolar.

Evento 69
Assunto: Visita Técnica às escolas beneficiadas.
Data: 23 de outubro de 2013. Horário: 13h às 15h
Local: E.M IMETT, Timóteo/MG
Número de participantes: 30
Responsáveis: Alexander e Gleydson.
Uma das atividades a serem desenvolvidas no Projeto Petrobras são as visitas técnicas às
escolas beneficiadas. Tais visitas têm como objetivos principais documentar os alunos em
atividade enxadrística, verificar o andamento do projeto nas escolas e dar subsidio aos
professores. Na E.M IMETT a modalidade está direcionada aos alunos de Ensino Fundamental II
e Médio durante o período escolar como atividades de integradas ao currículo escolar.

Evento 70
Assunto: Visita Técnica às escolas beneficiadas.
Data: 24 de outubro de 2013. Horário: 8h às 10h.
Local: E.M Padre Joaquim Ferreira, Timóteo/MG Número de participantes: 30
Responsáveis: Alexander, Gleydson.
Uma das atividades a serem desenvolvidas no Projeto Petrobras são as visitas técnicas às
escolas beneficiadas. Tais visitas têm como objetivos principais documentar os alunos em
atividade enxadrística, verificar o andamento do projeto nas escolas e dar subsidio aos
professores. Na E.M Padre Joaquim Ferreira a modalidade está direcionada aos alunos de
Ensino Fundamental I durante o período escolar como atividades de integradas ao currículo
escolar.

Evento 71
Assunto: Visita Orientada ao Clube Brasileiro de Xadrez Escolar.
Data: 28 de Outubro de 2013. Horário: 13h às 17h.
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Local: Sede do clube- Colégio John Wesley- Ipatinga/MG
Escola participante: Escola Estadual Manoel Izídio - Ipatinga/MG
Número de participantes: 16
Responsáveis: Alexander e Rubens Melo.
O Clube Brasileiro de Xadrez Escolar com sede no Colégio John Wesley- centro de Ipatinga/MG
tem como objetivos atender a toda comunidade da região com aulas, cursos de iniciação ao
xadrez e de arbitragem, visitas orientadas, capacitações continuada e outras atividades gratuitas
aos participantes.
Os alunos da Escola Estadual Manoel Izídio participaram da visita orientada ao clube
acompanhados de sua professora de Educação Física. Lá desenvolveram várias atividades
como prática no tabuleiro gigante, vídeos relacionados e jogos entre colegas. A visita foi
encerrada com o sorteio de camisas e squezees para os alunos visitantes.

Evento 72
Assunto: Visita Técnica às escolas beneficiadas.
Data: 30 de outubro de 2013. Horário: 8h às 10h.
Local: Belo Oriente.

Número de participantes: 40

Responsável: Glaucio Alves.
Uma das atividades a serem desenvolvidas no Projeto Petrobras são as visitas técnicas às
escolas beneficiadas.
Tais visitas têm como objetivos principais documentar os alunos em atividade enxadrística,
verificar o andamento do projeto nas escolas e dar subsidio aos professores.
No município a modalidade está direcionada aos alunos de Ensino Fundamental I e II durante o
período escolar como atividades de integradas ao currículo escolar.

Evento 73
Assunto: Visita Técnica às escolas beneficiadas.
Data: 30 de outubro de 2013. Horário: 8h às 10h.

FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE XADREZ / ACIAPI
Rua Uberlândia, 331, Sala 201 Centro – Ipatinga MG.
Telefone (31) 3828 -5151 Ramal 5181
Site: www.fbchess.com

Local: São João do Oriente/MG
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Número de participantes: 15 Responsável: Glaucio Alves
Uma das atividades a serem desenvolvidas no Projeto Petrobras são as visitas técnicas às
escolas beneficiadas. Tais visitas têm como objetivos principais documentar os alunos em
atividade enxadrística, verificar o andamento do projeto nas escolas e dar subsidio aos
professores.
Em São João do Oriente a modalidade está direcionada aos alunos de Ensino Fundamental I e II
durante o período escolar como atividades de integradas ao currículo escolar.

Evento 74
Assunto: Festival E.E Elza Oliveira Lage
Data: 31 de outubro de 2013. Horário: 8h às 12h.
Local: Chácara Madalena/Ipatinga/MG
Número de participantes: 20
Responsável: Alexander Souza e Gleydson Ribeiro.
A Fundação foi convidada a coordenar o I Festival de Xadrez da Escola E Elza Oliveira Lagena
Chácara Madalena com crianças do Ensino Fundamental I e II. O Festival foi apoiado pela
coordenação da escola juntamente com a direção, tendo como responsável a professora de
Educação Física Eva. Ao final do evento os participantes receberam medalhas de participação
entregues pelos coordenadores Alexander e Gleydson juntamente com os professores da
escola.

Evento 75
Assunto: Visita Técnica às escolas beneficiadas.
Data: 31 de outubro de 2013
Local: Iapu/MG Horário: 8h às 10h.
Número de participantes: 20
Responsável: Glaucio Alves
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Uma das atividades a serem desenvolvidas no Projeto Petrobras são as visitas técnicas às
escolas beneficiadas. Tais visitas têm como objetivos principais documentar os alunos em
atividade enxadrística, verificar o andamento do projeto nas escolas e dar subsidio aos
professores.
Em Iapu a modalidade está direcionada aos alunos de Ensino Fundamental I durante o período
escolar como atividades de integradas ao currículo escolar.

Evento 76
Assunto: Expo socioambiental Desenvolvimento sustentável e promoção de direitos.
Data: 05 a 08 de novembro.
Local: Centro de Convenções Sul América - Rio de Janeiro/RJ.
Horário: 8h às 17h.
Número de expositores: 50
Responsáveis: Glaucio Alves de Souza, Geraldo Antônio, Nelry Segal.
A Fundação Brasileira de Xadrez/ACIAPI foi convidada a participar da Expo Socioambiental Desenvolvimento Sustentável e Promoção de Direitos realizada pela Petrobras através da
Gerência de Investimentos Sociais. APENAS DUAS ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS, dentre as
diversas patrocinadas pela PETROBRAS, foram convidadas para divulgar/representar o esporte
nesta importante Expo Socioambiental. No evento aconteceram estandes com exposições dos
projetos patrocinados pela Petrobras, oficinas, palestras e workshops.
A Expo Sócio ambiental tem como objetivo promover a troca de experiências entre instituições e
a construção de redes de aprendizado capazes de potencializar a produção de conhecimento e
o desenvolvimento de práticas inovadoras de transformação socioambiental. Um ambiente
representado pela diversidade do nosso país e riqueza de saberes nas temáticas abordadas
pelo novo Programa Petrobras Socioambiental: água; produção inclusiva e sustentável; garantia
dos direitos de crianças e adolescentes; sócio e biodiversidade; florestas e clima; educação e
esporte.
A Fundação Brasileira de Xadrez/ACIAPI participou com um estande apresentando para o Brasil
inteiro o Projeto Xadrez Esporte Educacional. FOI, TAMBÉM, HONRADA com o convite para
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ministrar uma palestra que acontecerá no dia 6/11 de 14h às 16h no workshop “PRÊMIO DE
ESPORTE EDUCACIONAL”, com o tema: TECNOLOGIA SOCIAL PARA ESPORTE
EDUCACIONAL e Oficina de Xadrez, junto com outras autoridades brasileiras: (1) Fabiano Jesus
da Silva - Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS);
(2) Fabio Eon – Unesco; e, (3) Geraldo Antônio Filho - Fundação Brasileira de Xadrez/ACIAPI.

Evento 77
Assunto: Festival CENAM
Data: 4 e 5 de novembro de 2013 local: Novo Cruzeiro- Ipatinga/MG
Número de participantes: 170
Responsáveis: Gleydson Ribeiro e Claudia Teixeira.
A Fundação foi convidada a coordenar o I Festival de Xadrez da CENAM no bairro Novo
Cruzeiro com crianças do Ensino Fundamental I que apresentam dificuldades de aprendizagem
dentro do currículo das disciplinas regulares. O Festival foi apoiado pela coordenação da escola
juntamente com a direção, tendo como responsável a professora Vânia.
Ao final do evento os participantes receberam medalhas de participação sorteio de jogos
entregues pelos coordenadores Gleydson Ribeiro e Claudia Teixeira. Juntamente com os
professores da escola.

Evento 78
Assunto: Festival Municipal nos municípios beneficiados no Projeto Xadrez Esporte EducacionalJaguaraçu.
Data: 08 de novembro de 2013.
Local: Jaguaraçu-MG Horário: 8h às 12h.
Número de participantes: 84.
Responsáveis: Alexander Souza, Gleydson Ribeiro, Débora Lage, Rubens Melo.
Após várias ações realizadas nos municípios como capacitações de professores, oficinas de
xadrez, visitas orientadas ao Clube Brasileiro de Xadrez, visitas técnicas e festivais internos,
cada município realizou o festival municipal envolvendo os alunos que participaram das aulas de
xadrez desde o início do projeto nas escolas. Em vários municípios compareceram para
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prestigiar o evento algumas autoridades como prefeito/representante, vice-prefeito, coordenador
municipal, secretários de educação e de esporte. Esse momento, também foi para o município,
demonstrar e avaliar o seu trabalho e o sucesso alcançado através de faixas, cartazes, pastas,
bloquinhos de atividades, jogos pedagógicos como quebra-cabeça, jogo da memória e outros.
Os eventos contaram também com a participação efetiva dos professores de Educação Física
que foram capacitados dentro do programa. Para os alunos, foi um momento diferente e
enriquecedor ampliando conhecimento e socializando com crianças de outras escolas. Ao final
do evento os participantes receberam as medalhas que foram entregues pelas professoras da
escola.

Evento 79
Assunto: Festival Municipal nos municípios beneficiados no Projeto Xadrez Esporte EducacionalMarliéria.
Data: 12 de novembro de 2013.
Local: Ginásio Poliesportivo de Marliéria/MG. Horário: 8h às 12h.
Número de participantes: 70.
Responsáveis: Geraldo Antônio, Alexander Souza, Rubens Melo.
Após várias ações realizadas nos municípios como capacitações de professores, oficinas de
xadrez, visitas orientadas ao Clube Brasileiro de Xadrez, visitas técnicas e festivais internos,
cada município realizou o festival municipal envolvendo os alunos que participaram das aulas de
xadrez desde o início do projeto nas escolas.
Para dar abertura ao evento compareceram o prefeito da cidade Geraldo Magela Borges de
Castro, coordenador municipal- Orli e secretário de educação para prestigiar o evento. Esse
momento, também foi para o município, demonstrar e avaliar o seu trabalho e o sucesso
alcançado através de faixas, cartazes, pastas, bloquinhos de atividades, jogos pedagógicos
como quebra-cabeça, jogo da memória e outros.
Os eventos contaram também com a participação efetiva dos professores de Educação Física
que foram capacitados dentro do programa. Para os alunos, foi um momento diferente e
enriquecedor ampliando conhecimento e socializando com crianças de outras escolas. Ao final
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do evento os participantes receberam as medalhas que foram entregues pelo prefeito e
coordenador municipal.

Evento 80
Assunto: Festival Municipal nos municípios beneficiados no Projeto Xadrez Esporte EducacionalTimóteo.
Data: 13 de novembro de 2013 .

Horário: 13h às 17h.

Local: Associação dos Aposentados- Timóteo/MG.
Número de participantes: 156.
Responsáveis: Geraldo Antônio, Alexander Souza, Rubens Melo, Nelry Segal, Débora Lage,
Lucas Cézar, Sarah, Cláudia Teixeira e Gleydson Ribeiro.
Após várias ações realizadas nos municípios como capacitações de professores, oficinas de
xadrez, visitas orientadas ao Clube Brasileiro de Xadrez, visitas técnicas e festivais internos,
cada município realizou o festival municipal envolvendo os alunos que participaram das aulas de
xadrez desde o início do projeto nas escolas. Para dar abertura ao evento compareceram a
secretária de educação, coordenador municipal e diretores de algumas escolas prestigiando o
evento.
Os eventos contaram também com a participação efetiva dos professores de Educação Física
que foram capacitados dentro do programa. Para os alunos, foi um momento diferente e
enriquecedor ampliando conhecimento e socializando com crianças de outras escolas. Ao final
do evento os participantes receberam as medalhas que foram entregues pelosprofessores e
coordenador municipal.

Evento 81
Assunto: Festival Municipal nos municípios beneficiados no Projeto Xadrez Esporte EducacionalNaque.
Data: 13 de novembro de 2013.

Horário: 8h às 12h.

Local: Escola Municipal Pedro Mafra- Naque/MG.
Número de participantes: 45.
Responsável: Glaucio Alves.
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Após várias ações realizadas nos municípios como capacitações de professores, oficinas de
xadrez, visitas orientadas ao Clube Brasileiro de Xadrez, visitas técnicas e festivais internos,
cada município realizou o festival municipal envolvendo os alunos que participaram das aulas de
xadrez desde o início do projeto nas escolas.
Para dar abertura ao evento compareceram a secretária de educação, coordenador municipal e
diretores de algumas escolas prestigiando o evento. Os eventos contaram também com a
participação efetiva dos professores de Educação Física que foram capacitados dentro do
programa. Para os alunos, foi um momento diferente e enriquecedor ampliando conhecimento e
socializando com crianças de outras escolas.
Ao final do evento os participantes receberam as medalhas que foram entregues pelos
professores e coordenador municipal.

Evento 82
Assunto: Festival Municipal nos municípios beneficiados no Projeto Xadrez Esporte EducacionalPeriquito.
Data: 18 de novembro de 2013
Local: Quadra Poliesportiva CEINF- Periquito MG.Horário: 8h às 12h.
Número total de participantes: 69
Após várias ações realizadas nos municípios como capacitações de professores, oficinas de
xadrez, visitas orientadas ao Clube Brasileiro de Xadrez, visitas técnicas e festivais internos,
cada município realizou o festival municipal envolvendo os alunos que participaram das aulas de
xadrez desde o início do projeto nas escolas.
Os eventos contaram também com a participação efetiva dos professores de Educação Física
que foram capacitados dentro do programa. Para os alunos, foi um momento diferente e
enriquecedor ampliando conhecimento e socializando com crianças de outras escolas. Ao final
do evento os participantes receberam as medalhas que foram entregues pelos professores e
coordenador municipal.
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Evento 83

E-mail: contato@fbchess.com

Assunto: Festival Escolas Estaduais de Periquito.
Local: Escola Estadual Deputado Rilo Andrade – Periquito/Mg. Horário: 13h às 17h.
Número total de participantes: 35.
Responsável: Glaucio Alves.
Após várias ações realizadas nos municípios como capacitações de professores, oficinas de
xadrez, visitas orientadas ao Clube Brasileiro de Xadrez, visitas técnicas e festivais internos,
cada município realizou o festival municipal envolvendo os alunos que participaram das aulas de
xadrez desde o início do projeto nas escolas. Em Periquito as escolas estadual optaram por
farem um evento paralelo às escolas municipais.
Evento 84
Assunto: Festival Municipal nos municípios beneficiados no Projeto Xadrez Esporte EducacionalIpaba.
Data: 20 de novembro de 2013. Horário: 8h às 12h.
Local: Ipaba/MG
Número de participantes: 19
Responsável: Glaucio Alves.
Após várias ações realizadas nos municípios como capacitações de professores, oficinas de
xadrez, visitas orientadas ao Clube Brasileiro de Xadrez, visitas técnicas e festivais internos,
cada município realizou o festival municipal envolvendo os alunos que participaram das aulas de
xadrez desde o início do projeto nas escolas. Os eventos contaram também com a participação
efetiva dos professores de Educação Física que foram capacitados dentro do programa. Para os
alunos, foi um momento diferente e enriquecedor ampliando conhecimento e socializando com
crianças de outras escolas. Ao final do evento os participantes receberam as medalhas que
foram entregues pelos professores e coordenador municipal.

Evento 85
Assunto: Festival Municipal nos municípios beneficiados no Projeto Xadrez Esporte EducacionalIpatinga.
Data: 22 de novembro de 2013.

Horário: 13h às 17h.
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Local: Ipatinga/MG

E-mail: contato@fbchess.com

Número de participantes: 147
Responsáveis: Geraldo Antônio, Alexander Souza, Rubens Melo, Nelry Segal, Débora Lage,
Sarah, Cláudia Teixeira e Gleydson Ribeiro.
Após várias ações realizadas nos municípios como capacitações de professores, oficinas de
xadrez, visitas orientadas ao Clube Brasileiro de Xadrez, visitas técnicas e festivais internos,
cada município realizou o festival municipal envolvendo os alunos que participaram das aulas de
xadrez desde o início do projeto nas escolas. Para dar abertura ao evento compareceram a
secretária de educação, coordenador municipal e diretores de algumas escolas prestigiando o
evento. Os eventos contaram também com a participação efetiva dos professores de Educação
Física que foram capacitados dentro do programa. Para os alunos, foi um momento diferente e
enriquecedor ampliando conhecimento e socializando com crianças de outras escolas. Ao final
do evento os participantes receberam as medalhas que foram entregues pelos professores e
coordenador municipal.

Evento 86
Assunto: Festival Municipal nos municípios beneficiados no Projeto Xadrez Esporte EducacionalMutum.
Data: 23 de novembro de 2013
Local: Parque de Exposições de Mutum/MG

Horário: 13h às 17h.
Número de participantes: 49

Responsáveis: Geraldo Alves, Alexander Souza e Rubens Melo.
A Fundação Brasileira de Xadrez/ACIAPI, pela quarta vez consecutiva, foi convidada a
coordenar o Festival Aberto de Xadrez realizado pela Associação de Mutuenses Moradores do
Vale do Aço (AMMVA) realizado no Parque de Exposições de Mutum. O evento foi realizado
durante a tarde e contou com a participação crianças, jovens e adultos. Ao final do evento todos
foram premiados de participação.

Evento 87
Assunto: Festival Municipal nos municípios beneficiados no Projeto Xadrez Esporte EducacionalJoanésia.
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Data: 25 de novembro de 2013

E-mail: contato@fbchess.com

Horário: 8h às 12h

Local: Joanésia/MG.
Número de participantes: 33.
Responsáveis: Geraldo Antônio, Alexander Souza, Rubens Melo.
Após várias ações realizadas nos municípios como capacitações de professores, oficinas de
xadrez, visitas orientadas ao Clube Brasileiro de Xadrez, visitas técnicas e festivais internos,
cada município realizou o festival municipal envolvendo os alunos que participaram das aulas de
xadrez desde o início do projeto nas escolas. Para dar abertura ao evento compareceram a
secretária de educação, coordenador municipal e diretores de algumas escolas prestigiando o
evento. Os eventos contaram também com a participação efetiva dos professores de Educação
Física que foram capacitados dentro do programa. Para os alunos, foi um momento diferente e
enriquecedor ampliando conhecimento e socializando com crianças de outras escolas. Ao final
do evento os participantes receberam as medalhas que foram entregues pelos professores e
coordenador municipal.

Evento 88
Assunto: Festival Municipal nos municípios beneficiados no Projeto Xadrez Esporte EducacionalSão João do Oriente.
Data: 27 de novembro de 2013

Horário: 8h às 12h

Local: São João do Oriente/MG
Número de participantes: 17
Responsáveis: Glaucio Alves e Rubens Melo.
Após várias ações realizadas nos municípios como capacitações de professores, oficinas de
xadrez, visitas orientadas ao Clube Brasileiro de Xadrez, visitas técnicas e festivais internos,
cada município realizou o festival municipal envolvendo os alunos que participaram das aulas de
xadrez desde o início do projeto nas escolas. Para dar abertura ao evento compareceram a
secretária de educação, coordenador municipal e diretores de algumas escolas prestigiando o
evento. Os eventos contaram também com a participação efetiva dos professores de Educação
Física que foram capacitados dentro do programa. Para os alunos, foi um momento diferente e
enriquecedor ampliando conhecimento e socializando com crianças de outras escolas. Ao final
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do evento os participantes receberam as medalhas que foram entregues pelos professores e
coordenador municipal.

Evento 89
Assunto: Festival Municipal nos municípios beneficiados no Projeto Xadrez Esporte EducacionalIapu.
Data: 27 de novembro de 2013.

Horário: 13h às 17h.

Local: Iapu/MG
Número de participantes: 58.
Responsáveis: Glaucio Alves e Rubens Melo.
Após várias ações realizadas nos municípios como capacitações de professores, oficinas de
xadrez, visitas orientadas ao Clube Brasileiro de Xadrez, visitas técnicas e festivais internos,
cada município realizou o festival municipal envolvendo os alunos que participaram das aulas de
xadrez desde o início do projeto nas escolas. Para dar abertura ao evento compareceram a
secretária de educação, coordenador municipal e diretores de algumas escolas prestigiando o
evento. Os eventos contaram também com a participação efetiva dos professores de Educação
Física que foram capacitados dentro do programa. Para os alunos, foi um momento diferente e
enriquecedor ampliando conhecimento e socializando com crianças de outras escolas. Ao final
do evento os participantes receberam as medalhas que foram entregues pelos professores e
coordenador municipal.

Evento 90
Assunto: Festival Municipal nos municípios beneficiados no Projeto Xadrez Esporte EducacionalNova Era
Data: 28 de novembro de 2013

Horário: 13h às 17h

Local: Escola Municipal Desembargador Drummond- Nova Era/MG
Número de participantes: 152
Responsáveis: Rubens Melo, Geraldo Antônio e Alexander Souza.
Após várias ações realizadas nos municípios como capacitações de professores, oficinas de
xadrez, visitas orientadas ao Clube Brasileiro de Xadrez, visitas técnicas e festivais internos,
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cada município realizou o festival municipal envolvendo os alunos que participaram das aulas de
xadrez desde o início do projeto nas escolas. Para dar abertura ao evento compareceram o vice
prefeito, secretário de educação, coordenador municipal e diretores de algumas escolas
prestigiando o evento. O evento contou também com a participação efetiva dos professores de
Educação Física que foram capacitados dentro do programa. Para os alunos, foi um momento
diferente e enriquecedor ampliando conhecimento e socializando com crianças de outras
escolas. Ao final do evento os participantes receberam as medalhas que foram entregues pelos
professores e coordenador municipal.

Evento 91
Assunto: Festival Municipal nos municípios beneficiados no Projeto Xadrez Esporte EducacionalAntônio Dias
Data: 29 de novembro de 2013

Horário: 13h às 17h

Local: Ginásio Poliesportivo Mirandão- Antônio Dias/MG
Número de participantes: 120
Responsáveis: Rubens Melo, Geraldo Antônio e Alexander Souza.
Após várias ações realizadas nos municípios como capacitações de professores, oficinas de
xadrez, visitas orientadas ao Clube Brasileiro de Xadrez, visitas técnicas e festivais internos,
cada município realizou o festival municipal envolvendo os alunos que participaram das aulas de
xadrez desde o início do projeto nas escolas. Para dar abertura ao evento compareceram o vice
prefeito, secretário de educação, coordenador municipal e diretores de algumas escolas
prestigiando o evento. Os alunos fizeram um momento cívico cantando o Hino Nacional. O
evento contou também com a participação efetiva dos professores de Educação Física que
foram capacitados dentro do programa. Para os alunos, foi um momento diferente e
enriquecedor ampliando conhecimento e socializando com crianças de outras escolas. Ao final
do evento os participantes receberam as medalhas que foram entregues pelos professores e
coordenador municipal.

Evento 92
Assunto: Visita Orientada ao Clube Brasileiro de Xadrez Escolar.
Data: 3 de dezembro de 2013

Horário: 13h às 17h.
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Local: Sede do clube- Colégio John Wesley- Ipatinga/MG
Escola participante: Jaguaraçu/MG
Número de participantes: 27
Responsáveis: Alexander e Rubens Melo.
O Clube Brasileiro de Xadrez Escolar com sede no Colégio John Wesley- centro de Ipatinga/MG
tem como objetivos atender a toda comunidade da região com aulas, cursos de iniciação ao
xadrez e de arbitragem, visitas orientadas, capacitações continuada e outras atividades gratuitas
aos participantes.
Os alunos que participaram da visita orientada ao clube acompanhados de sua coordenador
Gisele e professoras de Educação Física. Lá desenvolveram várias atividades como prática no
tabuleiro gigante, vídeos relacionados e jogos entre colegas. A visita foi encerrada com o sorteio
de camisas e squezes para os alunos visitantes.

Evento 93
Assunto: Visita Orientada ao Clube Brasileiro de Xadrez Escolar.
Data: 4 de dezembro de 2013

Horário: 8h às 12h.

Local: Sede do clube- Colégio John Wesley- Ipatinga/MG
Escola participante: Escola Estadual Dr. Ovídio- Ipatinga/MG.
Número de participantes: 23
Responsáveis: Alexander e Rubens Melo.
O Clube Brasileiro de Xadrez Escolar com sede no Colégio John Wesley- centro de Ipatinga/MG
tem como objetivos atender a toda comunidade da região com aulas, cursos de iniciação ao
xadrez e de arbitragem, visitas orientadas, capacitações continuada e outras atividades gratuitas
aos participantes.
Os alunos que participaram da visita orientada ao clube acompanhados de sua coordenador
Gisele e professoras de Educação Física. Lá desenvolveram várias atividades como prática no
tabuleiro gigante, vídeos relacionados e jogos entre colegas.
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Evento 94

E-mail: contato@fbchess.com

Assunto: Festival Interno da Escola Estadual João Cota - Timóteo.
Data: 9 de dezembro de 2013

Horário: 8h às 12h.

Local: Escola Estadual João Cota- Cachoeira do Vale
Número de participantes: 54
Responsáveis: Alexander, Rubens Melo e Geraldo Antônio.
Foi realizado o primeiro festival interno de xadrez da Escola Estadual João Cota em Cachoeira
do Vale incentivado pela professora de Educação Física Romária. Os alunos participantes do
festival foram alunos do Ensino Fundamental II e Médio. O evento teve o apoio da direção e
coordenação da escola e ao final do evento todos foram premiados com medalhas de
participação.

Evento 95
Assunto: Campeonato Aberto de Xadrez/ Festival Ipatinguense ( encerramento de 2013).
Data: 14 de dezembro de 2013

Horário: 8h às 12h.e 13h às 17h

Local: Colégio John Wesley- Sede do Clube Brasileiro de Xadrez Escolar.
Número de participantes: Indefinido
Responsáveis: Alexander, Rubens Melo, Geraldo Antônio, Nelry Segal, Gleydson e equipe de
apoio.
O Campeonato Aberto de Xadrez/ Festival Ipatinguense será o encerramento das atividades de
2013. O evento será realizado no centro de Ipatinga no Colégio John Wesley e será durante todo
o dia. Na parte da manhã participarão alunos de 6 a 12 anos nas categorias diversas. No
período da tarde será a participação de enxadristas acima de 13 anos. Participarão desse evento
alunos de várias escolas e também de outros municípios inclusive alunos dos 17 municípios
envolvidos no Projeto Xadrez Esporte Educacional patrocinado pela Petrobras. Estima-se a
participação de 200 pessoas.

