
 

 

 

 

 
 



Apresentação  

 

A FRGG implantou em 2008 o programa Novos Talentos, em parceria com os clubes de Caxias, 
Dunas, Livramento e Rosário, programa este que já atendeu mais de 80 crianças em todo 
Estado. A intenção do projeto foi de promover a inclusão social de menores carentes através da 
prática do golfe e introduzir gradativamente os pequenos atletas no circuito de golfe gaúcho e 
Nacional. 
Aos poucos sentimos a necessidade de ampliar e reestruturar a ideia inicial, pois notamos que 
ficaram lacunas no que concerne aos requisitos pertinentes ao ensino destes jovens e a 
renovação do Golfe Gaúcho. 
Percebemos que alguns destes jovens galgaram importantes posições no golfe, porém sem 
outras perspectivas de futuro que somente o ensino poderia lhes conceder. 
O esporte é um grande caminho, porém a educação é um caminho duradouro e permanece 
mesmo após o esporte desaparecer da vida destes jovens. 
O grande desafio é formarmos verdadeiros cidadãos com capacidade de crescer na vida, se eles 
forem grandes golfistas ficaremos muito felizes, mas o real objetivo é conseguirmos que eles 
evoluam na vida. 
Precisamos que os Jovens aproveitem o golfe como um degrau de crescimento, assim como o 
golfe se aproveita dos melhores golfistas para fazer a sua divulgação, eles devem se aproveitar 
do golfe para se tornarem cidadãos, deve haver uma troca, cada parte contribuindo com o seu 
melhor em busca do Bem comum. 
Percebemos que a presença de jovens nos campos de golfe não pode estar atrelada a sua 
carência ou não, e também que o aporte de novos jogadores tem sido cada vez em menor 
numero em nossos clubes, colocando alguns deles em posições financeiras delicadas para 
manter os campos abertos. 
Por tanto decidimos ampliar o projeto de captação de novos golfistas e unir o projeto anterior 
das crianças carentes a uma maior cobrança educacional. As bases continuam as mesmas do 
projeto anterior, para participar é preciso ter até 18 anos e apresentar um bom rendimento 
escolar.  
Gradativamente, conforme o desempenho técnico do atleta ele será inserido nos torneios 
internos dos clubes a qual faz parte do programa e posteriormente nas etapas do Tour Gaúcho.  
 

 

 

 

 

 

  



Objetivo  

 

 

A Federação Riograndense de Golfe possui uma trajetória consolidada no Rio Grande do Sul, 
priorizando o apoio ao esporte, a integração de clubes e atletas, além do incentivo a jovens 
golfistas. 

O antigo programa tinha como objetivo descobrir e lapidar o dom de pequenos atletas que são 
revelados ao longo do ano. Continuamos com a mesma ideia porem com o Golfe na Escola 
ampliaremos o nosso universo para mais atletas e nossas ligações com instituições de ensino 
nos darão o respaldo necessário para o crescimento cidadão. 

Hoje o programa estabelecido tem somente dois clubes participantes, o que é muito pouco 
frente ao universo de 14 clubes no estado e ante a uma população jovem de milhares de 
“possíveis Jogadores” de golfe. 

Temos outros clubes gaúchos que demonstraram interesse em desenvolver e contribuir com a 
renovação do Golfe gaúcho. Acreditamos que se estabelecermos estes pilares educacionais e os 
convênios com as escolas poderemos realmente contribuir com a formação de nossos Jovens e 
difundir nosso esporte. 

 O Projeto Golfe na escola tem o objetivo de apresentar o Golfe para crianças de todas as idades 
e das mais variadas classes sociais para através deste contato inseri-los neste esporte que tanto 
soma na evolução cidadã. 
 
Acreditamos que o Projeto Golfe na Escola, será um impulso para o esporte em todas as classes, 
nas menos favorecidas haverá inclusão social, possibilidade de aprendizado do esporte e 
ampliação de seus horizontes quer como jogadores, quer como profissionais da área ou ainda 
pela evolução escolar poderem conseguir avanços significativos provenientes dos estudos além 
de conseguirem bolsas de estudo fora do País através da prática do esporte. 
A vinculação do esporte com o estudo estimulará a avanço escolar destes meninos e meninas 
que assim poderão crescer como atletas e cidadãos. 
 
Nas classes mais favorecidas o Golfe na escola certamente propiciará o aprendizado do esporte 
e seus valores além de ser um estimulo para os melhores alunos conseguirem bolsas de estudo 
fora do País através da prática do esporte. 
Os valores mais estimados no golfe são a honestidade e a cortesia.  A integridade do jogador é 
tudo. 
O Golfe precisa de oxigenação financeira e não podemos exclusivamente depender de verbas 



governamentais ou de Leis de incentivo ao esporte para sua sobrevivência. 
Estas verbas iniciais podem ser a alavanca para aumentarmos o número de praticantes, mas não 
podemos depender delas para sempre, precisamos criar mecanismos de sobrevivência por 
nossas próprias forças. 
Constantemente nos perguntamos como conceber que um esporte que encanta e “vicia” como 
o golfe pode estar claudicando? Como a grande maioria dos clubes está passando necessidades 
de manutenção e diminuindo drasticamente seu numero de praticantes? 
Algo esta equivocado na captação de novos associados, estamos buscando no local errado ou da 
maneira errada. 
Os projetos sociais são importantes para devolvermos a sociedade um pouco do que ganhamos, 
pois contribuir é necessário. 
A formação de cidadãos e de homens com a conduta de golfista certamente já dará validade a 
qualquer projeto, mesmo que não se tornem exímios golfistas serão grandes homens e 
mulheres. 
Porém não podemos esquecer que manter um campo é caro e precisamos de novos sócios, 
novos apaixonados pelo esporte que possam contribuir com os cofres dos clubes, clubes estes 
que em sua grande maioria passam sérias dificuldades para sobreviver e observam os seus 
quadros diminuindo ano após ano. 
A exigência educacional junto ao treinamento fará com que nossos atletas tenham 
comprometimento com a evolução cidadã e possam alcançar lugares mais altos seja no Pódio ou 
na Vida. 
Como diz Octavio Villar (Um dos maiores golfistas do Brasil) não adianta dar o Céu e depois 
retirarmos a escada, não podemos fazer clientelismo com nossos meninos e meninas, a nossa 
responsabilidade é de mostrarmos alternativas de vida! 
De nada vale acendermos a Luz, mostrarmos o mundo para os meninos mais carentes e depois 
apagarmos esta luz, pois quando o golfe termina terminam também as expectativas para quem 
não tem estudo! 
O golfe tem que estar junto com o estudo, às vezes não é o mais fácil colocarmos a gurizada no 
colégio, é mais tranquilo deixar de lado o mau estudante em prol do bom golfista. Mas 
certamente a vida irá cobrar do atleta e da consciência de quem não foi duro com ele, um 
futuro instável e preocupante. 
 
Golfe é Vida e Golfe na Escola é qualidade para toda a vida! 
 

 
 
 



Formato  

 

A FRGG oferecerá o presente programa a todos os clubes filiados. A participação dos clubes é 
facultativa. Os clubes que manifestarem interesse em participar do programa farão parcerias 
com a FRGG e as escolas da região. As partes assumirão os seguintes compromissos: 
Ressaltamos de que a implantação integral do projeto depende diretamente da captação de verbas, 
quer seja pela FRGG, pelos clubes, particular, leis de incentivo, etc. 
Em não havendo esta disponibilidade financeira a FRGG irá adaptar os auxílios que estiverem dentro de 
seu orçamento para auxiliar aos clubes a manterem escolas de ensino de golfe. 
Da maneira que vinha realizando com o antigo projeto Novos Talentos. 
 
 
FRGG – Disponibilizará material adequado para a prática do esporte, como: bolsas, tacos, luvas, 
bolinhas, sapatos, etc, adquiridos através de campanhas de doação. 
 
Clube participante – Disponibilizará suas instalações esportivas para a realização do programa, 
no mínimo de 36 horas/mês em turnos a serem definidos pelo clube, bem como instrutores e 
equipamentos. 
 
Escolas – Indicarão os alunos participantes e ficam responsáveis pelo acompanhamento através 
de avaliação curricular feita pelo professor de educação física da escola. 
50% dos participantes advindos de escolas carentes e 50% de escolas particulares. 
 

 



Critérios 

- O jovem deve estar devidamente matriculado e apresentar trimestralmente o índice de 
frequência e o desempenho escolar (boletim) para o professor/instrutor ou pessoa responsável 
pelo programa no clube. 
 
- Os participantes que no decorrer do ano forem considerados aptos a receberem handicap 
index, serão incluídos como sócios-atletas do clube onde participam do programa.  
  
- Para participação em torneios internos clube, o jovem deve ser avaliado pelo professor e 
apresentar o resultado satisfatório para geração de index (índice de nível de jogo) além do 
aproveitamento escolar. 
 
Para inclusão e benefícios nos torneios das etapas do Tour Gaúcho, o jovem deve obedecer os 
critérios do BOM CIDADÃO: 
1- Boas notas 
2- Presença acima de 80% nas aulas da escola 
3- Bom comportamento no clube 
4- Bom comportamento nos torneios 
5- Presença acima de 80% nas aulas ministradas pelos monitores dos clubes. 

Estas avaliações serão efetuadas pelo monitor, diretor juvenil dos clubes e terão o aval final 
da Diretoria Juvenil da FRGG. 

 
- Em todas as etapas do Tour Gaúcho, haverá um limite de participantes do programa, conforme 
número de vagas disponíveis do torneio, ou seja, em clubes com campo de 09 buracos, ou 
torneios realizados entre os meses de maio a agosto, onde existe a redução do número de 
jogadores participantes devido a luz dia, poderemos ter de limitar o numero para 06 jovens 
atletas subsidiados pela FRGG de acordo com as regras dispostas no quadro de beneficios. Os 
critérios para as vagas serão de deve obedecer os critérios do BOM CIDADÃO: 

1 Boas notas 
2 Presença acima de 80% nas aulas da escola 
3 Bom comportamento no clube 
4 Bom comportamento nos torneios 
5 Presença acima de 80% nas aulas ministradas pelos monitores dos clubes. 
Estas avaliações serão efetuadas pelo monitor, diretor juvenil dos clubes e terão o aval final 
da Diretoria Juvenil da FRGG. 

Além dos critérios do BOM CIDADÃO, fazermos uma escala, para que todos possam participar do 
Tour.  Estas avaliações serão efetuadas pelo monitor, diretor juvenil dos clubes e terão o aval 
final da Diretoria Juvenil da FRGG. 
 
** Exceções a regra: Atletas carentes pertencentes a clubes que não possuem escolas de golfe 
serão convocados também desde que cumpram as exigências da FRGG nos critérios Bom 
Cidadão. 
 



  Custos e Benefícios 
 

Muitos alunos destacam-se no projeto e em poucos meses já têm condições de participar de 
torneios internos dos clubes. Para inclusão destes jovens no Tour Gaúcho, é necessário arcar 
com os custos de taxa de inscrição, transporte, alimentação e estadia.  
 
- O jovem carente (ver definições na cartilha Juvenil 2018) que irá participar do seu primeiro 
torneio válido pelo Tour Gaúcho Juvenil, receberá da Federação Riograndense de Golfe a 
isenção na taxa de inscrição, transporte, hospedagem e alimentação. 
A escolha deste Jovem para o primeiro torneio, desde que baseada nos critérios do Bom 
Cidadão deverá ser realizada pelo Diretor Juvenil do Clube em questão, ou na ausência dele pelo 
responsável pela programa Golfe na Escola. 
Nos demais torneios as convocações serão feitas pela indicação do clube sede porém somente 
serão efetivadas com o aval da FRGG respeitando critérios técnicos e dos princípios do Bom 
Cidadão. 
- Para receber os mesmos benefícios nas demais etapas do Tour Gaúcho, o jovem deve ter 
obtido o resultado até a 6ª colocação em sua categoria na etapa anterior e a dama ter se 
classificado até o 3º lugar, desde que cumpridos os critérios do bom cidadão.  
 

- Se classificado entre 7ª e 12ª colocação na categoria, receberá da Federação Riograndense de 
Golfe a isenção na taxa de inscrição e alimentação, ficando a cargo do clube do qual faz parte do 
programa o custo de transporte e hospedagem.  
 

- Se não classificado entre os doze melhores da categoria, receberá da Federação Riograndense 
de Golfe a isenção na taxa de inscrição,  ficando a cargo do clube do qual faz parte do programa 
o custo de transporte, hospedagem e alimentação. 
 
Confira o quadro de benefícios: 

Benefícios - FRGG Inscrição  Transporte Hospedagem  Alimentação 

1º torneio Sim Sim Sim Sim 

Resultado até 6ª colocação Sim Sim Sim Sim 

Resultado 7ª a 12ª colocação Sim Não Não Sim 

Acima 13ª colocação Sim Não Não Não 

 

• Os clubes inclusos no programa são responsáveis em solicitar, para seus sócios 
participantes das etapas do Tour, transporte (caronas) e para os clubes sedes das etapas 
do Tour, hospedagem para estes jovens, podendo ser em casa de família. 

 
Com esta metodologia diminuirá consideravelmente os custos e garantirá a participação de um 
maior número de jovens, durante todo o ano, em torneios de grande destaque no RS. 



Formatação 
O Projeto contará com duas frentes de ação, uma de inclusão social e ou outra de captação de novos 
praticantes do esporte. 

1- Duas escolas por cidade, uma carente e outra particular. 

2- Putter greens de grama sintética nas escolas – Quando a criança tiver contato com taco e as 

bolinhas no recreio, tendo um objetivo de embocar para ganhar, certamente irá jogar golfe. 

O espaço para este fim é muito pequeno e requer o mínimo de investimento para fazermos no 
pátio das escolas. 

3- Dia de campo para os professores das escolas, ensinar quem ensina, cativar quem tem 

ingerência sobre estas crianças. Os professores e seus dependentes terão isenção por seis meses 

de mensalidade – Após este período pagamento de meia mensalidade por mais um ano. 

Conquistando alguns adeptos nos formadores de opinião certamente teremos reflexo nos seus 

alunos 

4- O projeto deverá prever a captação de verbas para a sua continuidade por pelo menos cinco 

anos e deverá privilegiar todos os clubes do RS. 

5- As verbas serão gerenciadas diretamente pela FRGG, que apresentará o relatório mensal de seu 

uso no site da FRGG. 

6- Pais destes alunos terão isenção nas mensalidades durante quatro meses e poderão ter duas 

aulas gratuitas mensais durante este período, após pagam mensalidade normal. 

7- O objetivo do Projeto é de capitalizar os clubes através de verbas angariadas para o uso das suas 

instalações e deixar de herança novos sócios que possam auxiliar na manutenção e crescimento 

do Clube. 

8- Todas as crianças e jovens participantes terão como fator condicionante para permanecerem no 

projeto, o bom rendimento escolar e seu comportamento dentro e fora do clube. 

9- As verbas serão repassadas para o pagamento de: 

 
a- Instrutor qualificado pela CBG que obrigatoriamente deverá ter uma empresa prestadora de 

serviços, com isto descaracterizando qualquer vinculo empregatício com o clube. 

b- Bolinhas de Driver Range 

c- Bolinhas para disputa de torneios 

d- Material de golfe 

e- Lanche  

f- Aluguel e manutenção dos campos 

g- Vestimentas necessárias para a prática do esporte 

h- Vans de Transporte das crianças da escola para o Campo e Campo para Escola 

i- Verba para a participação de torneios Regionais e Nacionais. 

j- Clinicas de Golfe para os instrutores e alunos 

k- Os instrutores do Projeto serão profissionais de Golfe chancelados pelo CREF ou profissionais de 

educação física que tenham feito o curso de capacitação na CBG ou FRGG, este profissionais o 

certificado de instrutores do Projeto Golfe na Escola. 

l- Os repasses serão de acordo com o numero de golfistas pertencentes aos projetos, sejam eles 

carentes ou não.  



Investimento  
Este item depende diretamente da captação de verbas pela FRGG, em não havendo esta disponibilidade 
financeira a FRGG irá adaptar os auxílios que estiverem dentro de seu orçamento para auxiliar aos 
clubes a manterem escolas de ensino de golfe. 

 
Investimento no projeto 
Fixo  

1- Puuter Greens nas escolas – R$ 2.000,00 

2- Bolas de Driver Range – R$ 1000,00 

3- Material de Golfe – R$ 10.000,00 

4- Vestimentas: R$ 3.000,00 

R$ 16.000,00 
 
Mensal 

1- Instrutor – R$ 1500,00  

2- Lanche para 20 crianças – R$ 1000,00 

3- Bolas para Torneio – R$ 300,00 

4- Aluguel do Campo – R$ 1.000,00 

5- Participação de 3 atletas nos torneios Regionais: R$ 2.000,00 

6- Transporte para o campo: R$ 1000,00 

R$ 6.800,00 
Anual: R$ 81.600,00 

 
Bimensal 

1- Participação de 2 atletas nos Torneios Nacionais: R$ 4.000,00 

Anual: R$ 24.000,00  
 
Valor total do Projeto por clube R$ 121.600,00  

 
 
 
 



 

Obrigações do Instrutor 
 
- Enviar agenda de aulas (dias e horários das aulas) 
- Cronograma teórico  
- Cronograma de atividades práticas 
- Controle de presença dos alunos  
- Controle de frequência escolar 
- Análise de desempenho técnico do jogador 
- Envio mensal de relatório, juntamente com a avaliação da escola participante, assinado pelo 
capitão e instrutor do clube. 
 
A FRGG SUGERE que o mínimo de alunos participantes por clube seja 10 alunos e o máximo de 
20 alunos inclusos no programa. Com esta limitação de participantes os instrutores terão 
condições de trabalhar de uma forma mais intensa, e avaliar individualmente com cada jovem.  
 
A cada trimestre, o instrutor juntamente com a Diretoria da FRGG, irá realizar uma triagem 
entre os jovens participantes, ficando no programa os que se destacarem e cumprirem os 
requisitos do bom cidadão.  
 
Desta forma atingiremos um número razoável de participantes e teremos, no final do ano letivo, 
um grupo de jovens talentosos e de caráter, promovendo o esporte e a cidadania, que é o 
intuito deste programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Campanhas  

 

A Federação Riograndense de Golfe, em parceria com os clubes, irá realizar periodicamente 
campanha de doação de roupas e materiais de golfe usados para os integrantes do programa 
Golfe na Escola.  
 
Através da mobilização de todos os clubes gaúchos, será possível angariar tacos, sapatos, 
bolinhas, camisetas, calças e etc. Desta forma, será possível mantê-los integrados no ambiente 
sócio-esportivo dos clubes, além de proporcionar bem estar e conforto aos pequenos golfistas. 
Durante os treinos, e, até mesmo nos torneios oficiais, o grupo de jovens carentes aprendem 
regras de etiqueta, comportamento em campo, boas maneiras e postura em ambientes sociais. 
 
A formação esportiva e educacional caminha lado a lado, transformando os adolescentes em 
cidadãos responsáveis e éticos. O golfe forma verdadeiros cavalheiros e damas, que saem 
preparados para grandes desafios. 
 

Conclusão 
A Federação Riograndense de Golfe espera contribuir com a sociedade gaúcha, promovendo a 
integração e evolução de jovens carentes e não carentes através da prática esportiva. Além 
disso, o programa promoverá um maior desenvolvimento do golfe no RS, através da 
dinamização das relações com os clubes, realização de clínicas específicas, intercâmbios de 
jovens (entre regiões) e uma maior participação de juvenis nos torneios, que irá proporcionar 
sustentação do esporte golfe num futuro próximo, com a renovação de jogadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelo de Convênio 

 

 

O presente documento formaliza o convênio entre a Federação Riograndense de Golfe - FRGG, 

representada por seu presidente, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, a Escola 

____________________________ de ___________________, representada pelo seu Diretor, Sr. 

________________________, e o Clube _____________________________________, 

representado pelo Sr. _______________________, para a implantação e desenvolvimento do 

Programa Novos Talentos 2017. 

 

Duração do Convênio 

O presente convênio terá a duração inicial de 12 meses, e será avaliado ao seu final pelas partes 

integrantes, podendo ser renovado por mais seis meses, e renovado ao final de cada ano letivo. 

 

_____________, _____ de _____________ de 2018. 

 

 

Pela Federação Riograndense de Golfe ______________________________________ 

 

 

Pelo Clube ____________________________________ 

 

Pela Escola ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

              FICHA CADASTRAL DO BENEFICIADO 

 

 

Nome do beneficiado:______________________________________________________ 

Data de nascimento:________________________________________________________ 

Número Documento (RG):____________________________________________________ 

Telefone e e-mail do responsável:_____________________________________________ 

 

Escola participante:________________________________________________________ 

Instrutor responsável:_______________________________________________________ 

Telefone e e-mail:__________________________________________________________ 

 

Clube filiado:______________________________________________________________ 

Nome do responsável:_______________________________________________________ 

Telefone e e-mail:__________________________________________________________ 

PS: Favor entregar em anexo histórico escolar do beneficiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FOTO 



 

 
 
 

MODELO DE RELATÓRIO 

 Acompanhamento da evolução dos jovens participantes 

                                               

      

      

 

Escola: ____________________________________________________ 
 
 

 Avaliação por aula ministrada     

 Nome do participante 1ª aula 2ª aula 3ª aula 4ª aula 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 

 

 

Assinatura do Instrutor responsável:_____________________________________________ 

 

Assinatura do Capitão do clube: ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Realização 
G 

Federação  
Riograndense 

de Golfe 

Rua dos Andradas, 1234 –  Salas  410/2411 

Bloco B  - Bairro: Centro  

Porto  Alegre - RS 

Fone: (51) 3395.2718 

E-mail: frgg@frgg.com.br 

www .frgg.com.br 

Cont ato 


