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Sobre a AGPS

A Associação Gaúcha de Professores de SURF (AGPS) foi fundada  

em 2005 e conta com uma equipe multidisciplinar engajada

em assuntos ligados ao Esporte, bem como a  preservação do 

meio ambiente. Utiliza o SURF para  promover uma vida 

saudável através do acesso ao  esporte e ao mesmo tempo 

aplica noções de educação social e ambiental.



O PROJETO

O projeto tem como objetivo realizar um ciclo de oficinas itinerantes  

para difundir e fomentar a prática do surf e skate, para crianças e  

adolescentes de 12 cidades (praias) do Estado do Rio Grande do Sul.

Visa à conscientização dos participantes quanto aos seus direitos  

e responsabilidades sociais e ambientais, para

assim contribuir com a preservação da natureza e meio ambiente.



METODOLOGIA

Serão realizadas oficinas em 12  

(doze) praias do litoral do Rio  

Grande do Sul, onde serão  

realizadas atividades relacionadas  

ao surf , skate e noções sobre  

sustentabilidade, preservação do  

meio ambiente e como interagir  

sem agredir.

As oficinas serão realizadas em  

cada cidade durante quatro dias  

(quinta-feira/ sexta-feira, sábado e  

domingo).



RECURSOS HUMANOS

Equipe de Trabalho para realizar as atividades do Projeto.

1 (um) Coordenador Técnico

2 (dois) Professores de Educação Física

01 (um) Monitor

01 (um) Auxiliar administrativo



DESTINAÇÃO  DOS 

RECURSOS

Recursos Humanos (5 profissionais)

Materiais Esportivos (pranchas, Leash,  

quilhas, skates, kits de proteção e etc.)  

Equipamentos (cadeiras, mesas, tendas,  

sonorização e etc.)

Materiais de Divulgação/ Promoção do  

Projeto (4 banners, 7 faixas, 2 back drop,

20 bandeirolas, 600 Flyers, adesivos e

etc.)

Uniformes (camisetas, lycras, long john)



DESTINAÇÃO  DOS 

RECURSOS

(locação de carro eTransporte

combustível).

Serviços Operacionais (Assessoria de

Comunicação Visual, Assessoria de Prestação

de Contas, transporte, montagem e

desmontagem de equipamentos).

Hospedagem (diárias para a equipe de

trabalho).

Seguro (equipe de trabalho e beneficiários).



DOAÇÕES PERMANENTES

Para cada praia que receber o Projeto Resgate SURF no Sul  

será doado um kit contendo:

o 05 (cinco) Pranchas de Surf

o 05 (cinco) Capas de Prancha

o 05 (cinco) Parafina

o 05 (cinco) Deck

o 05 (cinco) Jogo de Quilha

o 05 (cinco) Leash

o 02 (dois) Skate

o 05 (cinco) Camisetas com Logotipo do Patrocinador



12
LOCAIS NO LITORAL GAÚCHO

TORRES

XANGRI-LÁ

ATLÂNTIDA

CIDREIRA

PINHAL

ARROIO DO SAL

IMBÉ

RIO GRANDE

CAPÃO DA CANOA

TRAMANDAÍ

SANTA VITÓRIADO  

PALMAR

CHUÍ



A LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

Todo recurso para realização do projeto será captado junto as empresas

do estado, não gerando custos aos municípios.

A Lei Nº 1 1 .438/06, estabelece que possa ser deduzido do imposto de renda

devido, apurado

na declaração de ajuste anual pelas pessoas físicas ou em cada período de

apuração, trimestral ou anual , pela pessoa jurídica tributada com base no lucro

real, os valores despendidos a título de patrocínio ou doação, no apoio direto a

projetos desportivos e paradesportivos previamente aprovados pelo Ministério do

Esporte.




