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ESPORTE PARA 

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

As intervenções sociais da Fundação Gol de Letra 

com Esporte e Educação Física

Temos por hábito explicar nossos Programas e Projetos como experiências com Educação Integral.
Definimos há muito tempo que o nosso caminho seria esse e, para isso, ajustamos o foco de nossos 

projetos esportivos, adequando os conceitos de Esporte Educacional à experiência e à importância 
do trabalho com as famílias e comunidades do entorno, visando o desenvolvimento integral do indi-
víduo e a mobilização coletiva através do Esporte.  
O objetivo deste trabalho é compartilhar nossas experiências nesse campo, mostrando que, quando 

utilizamos o Esporte como estratégia de transformação social, vários caminhos podem ser trilhados.

Sóstenes Oliveira
Diretor-geral da Fundação Gol de Letra
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As intervenções sociais da Gol de Letra 
comprovam que o Esporte Educacional 
proporciona aos educandos aprendizagens 
importantes para o pleno exercício da cidadania. 
Na prática, os programas utilizam o Esporte 
para desenvolver nos participantes o apreço 
pela convivência democrática e pacífica, pela 
diversidade, pelo respeito ao outro e pela atitude 
colaborativa. A competição é valorizada apenas 
em seus aspectos motivacionais. Os resultados 
são nítidos: entre eles, um ganho significativo de 
autoconfiança e a ampliação da capacidade de se 
comunicar ou de tomar decisões.

NOSSOS PRINCÍPIOS

Esporte é competição, lazer e entretenimento, 
mas também pode ser instrumento de 
transformação social. É nisso que a Gol de 
Letra acredita. E é com essa premissa que ela 
vem trabalhando, ano após ano, desde a sua 
criação, em 1998. Seus programas sempre foram 
pautados pelos princípios do Esporte Educacional 
e de Participação. Ou seja, a prática esportiva 
entendida não como algo que se resuma à 
busca por performance e resultados, mas como 
uma ferramenta para o aperfeiçoamento de 
competências e habilidades indispensáveis ao 
desenvolvimento integral do indivíduo.

ESPORTE PARA TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
As intervenções sociais da Gol de Letra com Esporte e Educação Física

APRENDER

CONVIVER MULTIPLICAR

Ampliação do repertório 
esportivo para crianças e 

jovens, numa proposta em 
que o educando participa 

ativamente de tudo e é 
corresponsável por seu 

aprendizado

Desenvolvimento de 
valores éticos e morais, 
regras de convivência e 
de habilidades sociais, 

atividades que envolvam 
as famílias e a 
comunidade

Formação de jovens 
monitores (agentes 
multiplicadores de 

conhecimentos e atitudes), 
desenvolvimento de 
pessoas e criação de 

referências positivas na 
comunidade

investindo em
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Investir no reconhecimento e no uso de leis, regulamentações e incentivos fiscais que viabilizem 
propostas baseadas no uso do Esporte como instrumento de transformação social.

Promover a integração da política de Esporte Educacional com as demais políticas, em especial na 
efetivação da Educação Integral.

Buscar o envolvimento dos atores sociais da comunidade: escolas, espaços de esporte e cultura, 
unidades de saúde e grupos mobilizados (associações e redes sociais).

Ampliar e diversificar a oferta de práticas esportivas na comunidade em que a instituição está 
inserida, zelando pela valorização da diversidade.

NOSSAS EXPERIÊNCIAS

NOSSOS DEVERES
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JOGO ABERTO – 

NÚCLEO DE ESPORTE E 

DESENVOLVIMENTO
Uma proposta de Educação Integral que une práticas esportivas 

e educacionais e assistência social

“Eu notei que meu filho teve muita mudança. Ele mudou totalmente, antes era escola e televisão. 
Depois que ele veio pra cá, começou a gostar de tudo e se enturmou. Ele tem mais amigos, con-
versa mais com todo mundo. Ele mudou na comunicação e na vontade de fazer mais coisas.” 

Mãe de educando do Jogo Aberto - Núcleo
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JOGO ABERTO - NÚCLEO DE ESPORTE E DESENVOLVIMENTO
Uma proposta de Educação Integral que une práticas esportivas e 
educacionais e assistência social

Iniciado em 2004, o programa usa o Esporte como 
ferramenta para despertar nos educandos o apre-
ço por valores como solidariedade, ética, espírito 
de equipe e responsabilidade. Ele aposta na con-
vivência democrática e pacífica, de modo que as 
crianças e os adolescentes atendidos sejam estimu-
lados a agir com base no respeito à diversidade.

O Jogo Aberto é uma proposta de Educação Inte-
gral que une práticas pedagógicas e de assistência 
social. Educandos de 8 a 18 anos participam de 
duas aulas semanais (com até duas horas de dura-
ção cada), nas quais são trabalhadas seis modalida-
des esportivas: Futsal, Vôlei, Basquete, Handebol, 
Tchoukball e Capoeira. As atividades são lúdicas e 
cooperativas, envolvendo os participantes em um 
ambiente de respeito e prazer pela aprendizagem. 
Paralelamente, jovens de 16 a 20 anos recebem for-
mação específica para desempenharem o papel de 
monitores. As famílias são atendidas por uma assis-
tente social, que facilita o acesso a direitos e as enca-
minha, quando necessário, à rede socioassistencial 
local. A agenda anual do programa inclui reuniões 
periódicas com os familiares e ações que promo-
vem a integração da comunidade, como caminha-
das abertas, festas juninas, ruas de lazer, festivais 
esportivos e apresentações de dança e ginástica.

O QUE É COMO FUNCIONA

ONDE ACONTECE

QUEM É ATENDIDO

Vila Albertina – São Paulo (SP)

Cerca de 150 jovens anualmente

Entre os benefícios proporcionados pelo 
programa, destacam-se:

Aquisição de conhecimentos além do esporte

Incremento da autonomia e da motivação 
pessoal

Melhoria geral no estado de saúde

OUTRAS INICIATIVAS 

RESULTADOS
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JOGO ABERTO – 

ESCOLAS
Contribuindo para o desenvolvimento de uma 

cultura esportiva no entorno

“É importante estreitar o relacionamento com as instituições locais, entendendo melhor o que 
pensam os representantes das escolas. Dessa forma, elaboramos propostas que tenham como 
base a realidade das necessidades das escolas, provocando maior interesse das crianças pelas 
atividades.” 

Sérgio Andrade - Coordenador do Jogo Aberto SP



9

JOGO ABERTO - ESCOLAS
Contribuindo para o desenvolvimento de uma cultura esportiva no entorno

Criado em 2005 para aproximar a Fundação Gol de 
Letra das escolas públicas do seu entorno, o progra-
ma tem como objetivo a disseminação de aprendiza-
gens esportivas e de lazer tanto nas escolas quanto 
em instituições parceiras, valorizando os princípios 
da Educação pelo Esporte e contribuindo para o de-
senvolvimento de uma cultura esportiva na região.

Educadores da Gol de Letra vão até a escola ou a 
instituição e desenvolvem com os educandos várias 
atividades esportivas, sempre com base nas premis-
sas do Esporte Educacional. Entre as modalidades 
oferecidas estão Futebol de Campo, Futsal, Hande-
bol, Basquete, Tchoukball, Atletismo e Ginástica. 
As aulas têm duração média de 1h30, acontecem 
no contraturno escolar e não se resumem aos fun-
damentos de cada esporte. São trabalhadas, prin-
cipalmente, atividades de integração, como jogos 
cooperativos e/ou adaptados, de modo a criar um 
ambiente lúdico e favorável à aprendizagem. Ao 
estreitar seu relacionamento com escolas e insti-
tuições locais, a Fundação entende melhor o que 
pensam seus representantes e como eles atuam 
com o Esporte ou a Educação Física. Dessa forma, 
facilita-se a elaboração de propostas, baseadas 
nas reais necessidades das instituições parceiras. E 
mais: criam-se as condições necessárias para esti-
mular a interação entre indivíduos, famílias, escolas 
e comunidade, o que só fortalece o desenvolvimen-
to integral das crianças e dos adolescentes atendi-
dos pelo programa. Os participantes se inscrevem 
voluntariamente no projeto e podem escolher até 
duas modalidades esportivas.

O QUE É COMO FUNCIONA

ONDE ACONTECE

QUEM É ATENDIDO

Vila Albertina – São Paulo (SP)

Cerca de 250 crianças e adolescentes 
anualmente

Entre os benefícios proporcionados pelo 
programa, destacam-se:

Prática esportiva saudável, que desenvolve o 
espírito de equipe, a cidadania e o respeito a 
regras
Fortalecimento das relações entre os jovens, 
as famílias, as escolas e a comunidade
Mobilização de diferentes atores sociais em 
torno de objetivos comuns, favorecendo o 
diálogo constante com o poder público
Troca de conhecimentos entre os profissionais 
das escolas públicas e a equipe da Gol de Letra

OUTRAS INICIATIVAS 

RESULTADOS
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JOGO ABERTO – 

FORMAÇÃO DE MONITORES

Transformando adolescentes e jovens em 

multiplicadores de atitudes

“Você aprende a trabalhar em grupo, aprende a ter mais responsabilidade. Tem momentos em 
que cada um dá a sua opinião, começamos a discutir qual ideia se encaixa para aquele dia.  A 
responsabilidade é de todos, dos professores e dos monitores.” 

Jovem monitor – Jogo Aberto
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JOGO ABERTO - FORMAÇÃO DE MONITORES
Transformando adolescentes e jovens em multiplicadores de atitudes

Destinado à formação de jovens monitores, a ini-
ciativa teve início em 2004 e é o grande diferen-
cial da proposta de Educação Integral da Gol de 
Letra. Ela aposta, principalmente, nos jovens como 
multiplicadores da cultura esportiva e na constitui-
ção da autonomia dos participantes, abrindo ca-
minho para que eles se transformem em cidadãos 
críticos, responsáveis, criativos e protagonistas.

A formação pode durar até dois anos, com carga 
de 15 horas semanais (4 horas de teoria e 11 de 
atividades práticas). As estratégias são diversifica-
das e planejadas de acordo com as demandas de 
cada grupo em formação. O objetivo não se limi-
ta a proporcionar aos participantes a aquisição de 
conhecimento sobre modalidades esportivas. A 
ideia é prepará-los para exercer plenamente sua 
cidadania e transformá-los em multiplicadores de 
atitudes, que funcionem como referência para os 
menores. Entre as atividades trabalhadas durante 
a formação, destacam-se dinâmicas de grupo (que 
estimulam o protagonismo juvenil e a solução de 
conflitos pela mediação), oficinas de sexualidade, 
vivências para a compreensão de direitos e deveres 
e capacitações temáticas (com profissionais da Gol 
de Letra ou convidados). Os jovens recebem uma 
bolsa-auxílio durante todo o processo e são super-
visionados por uma educadora-formadora, que 
responde pelo desenvolvimento de temas relacio-
nados à cidadania e suas interfaces com o Esporte.

O QUE É COMO FUNCIONA

ONDE ACONTECE

QUEM É ATENDIDO

Vila Albertina – São Paulo (SP)

Anualmente, 16 jovens com idade entre 
16 a 20 anos

Entre os benefícios proporcionados pelo 
programa, destacam-se:

Desenvolvimento de habilidades sociais, mu-
danças de atitudes e novas formas de comunica-
ção interpessoal
Aquisição de conhecimentos em Esporte e te-
mas relacionados
Elevação da autoestima ao se reconhecerem 
como multiplicadores e referência para os mais 
jovens
Melhores oportunidades de trabalho e estudo 
(muitas vezes oferecidas pela própria Gol de Le-
tra ou por parceiros institucionais)

OUTRAS INICIATIVAS 

RESULTADOS
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“Só vejo um jeito de fazer esporte na comunidade: quebrar o receio de adaptar novos espaços 
onde não tem. Estimular a mistura de públicos através da atividade em locais comuns, com pais, 
jovens, crianças”

Raí Oliveira– Fundador da Fundação Gol de Letra

Esporte e recreação entendidos como um direito de todos

JOGO ABERTO – 

LAZER AOS SÁBADOS
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JOGO ABERTO - LAZER AOS SÁBADOS
Esporte e recreação entendidos como um direito de todos

O projeto foi criado em 2003 em resposta à falta de 
opções de recreação e lazer verificada na Vila Al-
bertina, a área de atuação da Gol de Letra em São 
Paulo. O programa oferece atividades esportivas e 
recreativas, que são coordenadas por uma equipe 
de voluntários, estagiários e profissionais da insti-
tuição – incluindo agentes sociais.

O principal objetivo do Lazer aos Sábados é abrir 
as portas da instituição, entendendo o lazer como 
direito do cidadão. As atividades têm duas abor-
dagens: cultura lúdica ( jogos e brincadeiras como 
mecanismo de convívio social) e esporte recreativo 
(pautado pela livre escolha dos participantes e sem 
valorização excessiva da competitividade). Elas são 
planejadas para estimular a participação, a convi-
vência pacífica, a democracia e o respeito à diversi-
dade. O projeto, assim como todas as outras frentes 
de ação do Jogo Aberto, nasceu fundamentado nas 
diretrizes do Esporte de Participação, visando à ga-
rantia da experimentação do Esporte na vida social.

O QUE É COMO FUNCIONA

ONDE ACONTECE

QUEM É ATENDIDO

Vila Albertina – São Paulo (SP)

Os participantes mais assíduos são jovens acima 
de 18 anos (média de 60 pessoas). O espaço re-
cebe também cerca de 120 crianças (a partir de  3 
anos) e adolescentes

Entre os benefícios proporcionados pelo 
programa, destacam-se:

A constituição de um espaço real de acesso à 
prática esportiva em ambiente democrático
O desenvolvimento de uma relação afetiva en-
tre os participantes e monitores, educadores ou 
agentes sociais da Gol de Letra
O entrosamento dos monitores diante de tare-
fas e objetivos comuns

OUTRAS INICIATIVAS 

RESULTADOS
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DOIS TOQUES

Práticas esportivas combinadas com atividades de 

expressão oral e escrita

“O Dois Toques oferece atividades esportivas e de Educação Física para crianças e jovens com 
a finalidade de promover um ambiente propício à discussão de contexto social e cultural. O 
trabalho do Dois Toques tem foco esportivo, mas é desenvolvido a partir dos contextos vividos 
pelo público atendido no bairro do Caju, o que o torna mais abrangente.” 

Felipe Pitaro - Coordenador do Dois Toques RJ
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DOIS TOQUES
Práticas esportivas combinadas com atividades de expressão oral e escrita

Criado em 2006, o Dois Toques é uma propos-
ta de Educação Integral semelhante ao Jogo 
Aberto, mas adaptado à realidade da sua área 
de atuação: o bairro do Caju, no Rio de Janei-
ro. O programa usa o Esporte como ferramen-
ta pedagógica, combinando práticas espor-
tivas e atividades de expressão oral e escrita 
com ações voltadas às famílias e à comunidade.

Três vezes por semana, as crianças e os adolescen-
tes atendidos pelo programa têm aulas nas áreas 
de Educação Física e Esporte, Leitura, Escrita, Li-
teratura e Informática – sempre no contraturno 
escolar. Por um lado, o objetivo é proporcionar a 
aprendizagem de regras e o desenvolvimento de 
habilidades corporais. Por outro, é estimular a in-
tegração dos participantes e promover a coopera-
ção e o respeito mútuo entre eles. Paralelamente, 
12 jovens com idade entre 15 e 21 anos recebem 
formação para assumir o papel de monitores (mul-
tiplicadores de conhecimentos e atitudes, que 
funcionem como referência para os mais novos). 
A equipe responsável pelo Dois Toques também 
promove reuniões periódicas com as famílias, nas 
quais são debatidos temas que envolvem o de-
senvolvimento dos filhos e assuntos transversais 
pertinentes à realidade local (educação, saúde, 
meio ambiente, cultura, entre outros). Como for-
ma de aproximar a família, ocorrem ainda ativida-
des de ginástica, dança, circuitos e pequenos jo-
gos, estimulando os familiares à prática esportiva.

O QUE É COMO FUNCIONA

ONDE ACONTECE

QUEM É ATENDIDO

Caju – Rio de Janeiro (RJ)

São 250  crianças e adolescentes , 12 monitores e 40 
vagas para familiares das crianças e adolescentes

Entre os benefícios proporcionados pelo 
programa, destacam-se:

Incremento da organização tática, da capaci-
dade de planejamento, da cooperatividade e do 
respeito aos pares
Ampliação da capacidade de usufruir do Espor-
te como meio de lazer, aprendizagem e convívio 
social pacífico e democrático
Ampliação da cultura esportiva e atitudes de 
valorização ao esporte entre as crianças e os ado-
lescentes participantes
Crianças e jovens com experiência de convi-
vência entre os participantes
Melhora na autoestima das crianças e dos jo-
vens, por meio de processos de inclusão e do de-
senvolvimento de habilidades sociais

OUTRAS INICIATIVAS 

RESULTADOS
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JOGOS DE INTEGRAÇÃO
Abrindo caminho para a mobilização e a 

articulação comunitárias

“Quem participa dos Jogos tem a possibilidade de abrir a sua porta, abrir a sua casa e se colocar 
a disposição do outro. Pode, ainda, participar dentro das suas possibilidades, independendo dos 
problemas que possui. Existe realmente um espaço de integração, fazer junto. Existe diversão e 
aprendizagem. Dessa  história nasce o contato e aproximação com outros profissionais e direto-
res de escolas.” 

Crislaine -Supervisora social Gol de Letra - RJ
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JOGOS DE INTEGRAÇÃO
Abrindo caminho para a mobilização e a articulação comunitárias

O projeto nasceu em 2007 para promover ações 
de Esporte e Lazer junto a crianças, adolescentes 
e jovens do bairro do Caju, no Rio de Janeiro. O 
objetivo é proporcionar aos participantes o apren-
dizado de modalidades esportivas com foco na 
diversão e no “jogar junto”, sem a supervaloriza-
ção da competitividade. Nos Jogos de Integração, 
o Esporte é visto como instrumento de mobiliza-
ção dos atores locais, uma ferramenta capaz de 
contribuir com o desenvolvimento de habilida-
des sociais e com o fortalecimento comunitário.

Originalmente batizados Olimpíadas de Integração, 
os jogos têm duração de uma semana (de segunda 
a sexta-feira), com ações integradas para escolas 
públicas e privadas, instituições variadas e grupos 
comunitários. Para a Gol de Letra, trata-se de uma 
oportunidade para promover a interação entre as 
nove comunidades que formam o bairro do Caju. 
A iniciativa também facilita o acesso ao Esporte e 
propicia a popularização de diferentes modalida-
des esportivas em um local marcado pela monocul-
tura do futebol. Um dos diferenciais do projeto é a 
atuação de jovens monitores, corresponsáveis pela 
organização do evento e pela orientação dos parti-
cipantes. Em suma: o projeto abre caminho para a 
mobilização e a articulação comunitárias.

O QUE É COMO FUNCIONA

ONDE ACONTECE

QUEM É ATENDIDO

Caju – Rio de Janeiro (RJ)

Cerca de 1.200 crianças e adolescentes 
desde 2007

Entre os benefícios proporcionados pelo 
programa, destacam-se:

Criação de uma nova cultura esportiva, com no-
vos jogos, modalidades e meios de aprendizagem
Valorização e acesso ao esporte em uma região 
com limitações na oferta de práticas esportivas
Maior articulação entre as instituições e as es-
colas locais, fortalecendo a ampliação da mobili-
zação comunitária

OUTRAS INICIATIVAS 

RESULTADOS
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VIRANDO O JOGO - 

EDUCAÇÃO FÍSICA

Atenção para o indivíduo, a família, a escola 
e a comunidade

“Se o respeito ao outro e o trabalho em equipe são as prioridades, as dinâmicas precisam 
ser pensadas nesse sentido. Adaptação ou criação de jogos são excelentes estratégias para 
estimular a participação e a percepção sobre a importância das regras, dentro de um jogo ou 
na vida social.” 

Márcio de Araújo Furtado – Educador de Educação Física do Virando o Jogo
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VIRANDO O JOGO - EDUCAÇÃO FÍSICA
Atenção para o indivíduo, a família, a escola e a comunidade

O programa é uma proposta de Educação Integral 
baseada na dupla proteção de direitos – ou seja, na 
promoção de práticas educacionais e de assistência 
social. Nesse contexto, utiliza-se a Educação Física 
não apenas para a ampliação do repertório motor 
dos participantes, mas também para o desenvol-
vimento de aspectos afetivos, cognitivos e sociais.

A prioridade das aulas é o trabalho em equipe e a 
socialização dos educandos, que frequentam a Gol 
de Letra diariamente no contraturno escolar. Na es-
sência do trabalho está a adaptação de jogos, com 
foco na iniciação esportiva. Essa estratégia permite 
criar situações nas quais as crianças e os adoles-
centes atendidos jogam em igualdade de condi-
ções, exercitam atitudes cooperativas, sentem-se 
desafiadas a superar seus limites e refletem sobre 
hábitos saudáveis. A grade é composta ainda de 
atividades de Leitura e Escrita, Artes Plásticas, Infor-
mática, Dança, Música, Brinquedoteca e Jogoteca, 
Capoeira, Teatro e Sexualidade. A abordagem, por-
tanto, é interdisciplinar e pautada no Esporte Edu-
cacional. Paralelamente, jovens recebem formação 
específica para desempenhar os papéis de monito-
res, enquanto os familiares são atendidos por uma 
assistente social, que orienta os responsáveis pelos 
educandos quanto aos seus direitos e os encami-
nha, quando necessário, à rede socioassistencial 
local. Configura-se, assim, um trabalho cujo foco se 
divide entre indivíduo, família, escola e comunidade.

O QUE É COMO FUNCIONA

ONDE ACONTECE

QUEM É ATENDIDO

Vila Albertina – São Paulo (SP)

Cerca de 240 crianças e adolescentes 
com idade entre 7 e 14 anos e 17 ado-
lescentes de 15 a 18 anos

Entre os benefícios proporcionados pelo 
programa, destacam-se:

Melhoria de habilidades motoras (locomoção, 
manipulação e equilíbrio)
Ampliação do repertório de jogos e brincadei-
ras
Familiarização com práticas de aquecimento e 
alongamento
Aprendizagem de jogos esportivos e adaptados
Melhoria dos níveis de atenção e concentração
Desenvolvimento da capacidade de coopera-
ção, trabalho em equipe, superação de limites e 
respeito à diversidade
Incremento da autoconfiança e da autoestima

OUTRAS INICIATIVAS 

RESULTADOS
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GINGA SOCIAL

Disseminando o método Gol de Letra pelo Brasil

“A formação nos ajuda a reconstruir práticas e construir coletivamente as soluções. Eu mudei 
da ‘água para o vinho’, hoje sei o que é Esporte Educacional e como fazer, tenho menos preo-
cupação com a técnica do esporte e procuro possibilidades de realizar intervenções para uma 
formação cidadã.” 

Educador capacitado pela Fundação Gol de Letra
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GINGA SOCIAL
Disseminando o método Gol de Letra pelo Brasil

O projeto contribui para a Educação Integral 
de crianças, adolescentes e jovens por meio de 
aprendizagens socioeducativas utilizando o Es-
porte como principal recurso. A exemplo de 
todas as outras iniciativas da Gol de Letra, ele 
promove a dupla proteção de direitos (educa-
ção e assistência social) e estimula a convivên-
cia democrática nas comunidades em que atua.

Iniciado em 2012, o Ginga Social é resultado de 
uma parceria com a adidas e já foi viabilizado em 
seis comunidades. Na prática, o que ocorre é a 
transferência da metodologia Gol de Letra para 
ONGs que atuam junto a comunidades em situa-
ção de vulnerabilidade social. Isso inclui não ape-
nas a capacitação dos agentes locais, mas também 
a construção ou a reforma de espaços apropriados 
para a prática esportiva. As atividades oferecidas 
aos participantes são essencialmente as mesmas 
desenvolvidas pela Fundação nas suas sedes, sem-
pre baseadas nos conceitos do Esporte Educacio-
nal e de Participação. Paralelamente ao atendimen-
to dos educandos, jovens monitores passam por 
formação específica e encontros periódicos são 
organizados com as famílias. Aos moradores que 
não se inscrevem no projeto, também é garantido 
o acesso às práticas esportivas e de lazer.

O QUE É COMO FUNCIONA

ONDE ACONTECE

QUEM É ATENDIDO

Belo Horizonte , Brasília, Porto Alegre, Rio de 
Janeiro, São Paulo e Salvador

Seis organizações sociais locais são capacitadas 
para atenderem mais de 2 mil crianças, adolescen-
tes e jovens

Entre os benefícios proporcionados pelo 
programa, destacam-se:

 Organizações locais
Todas as organizações e suas equipes adqui-
riram conhecimentos e atuam dentro dos prin-
cípios da metodologia Gol de Letra, assim como 
utilizam de maneira adequada os instrumentos 
de avaliação propostos pelo Ginga Social. 

Profissionais executores
Profissionais atentos para a realização de prá-
ticas cotidianas segundo uma visão de Esporte 
Educacional e de Participação que envolve os 
conceitos de educação integral e proteção social.

OUTRAS INICIATIVAS 

RESULTADOS
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NOVAS EXPERIÊNCIAS PARA 2015

A proposta do programa no Rio de Janeiro, nas comunidades do Caju e Barreira do Vasco, tem como foco a 
aprendizagem das seguintes modalidades olímpicas: Natação, Ginástica Rítmica Desportiva, Futsal, Voleibol, 
Basquete, Tênis e Judô.

Com base nos princípios do Esporte Educacional, as atividades são destinadas a crianças e adolescentes de 8 a 17 
anos em dois bairros do Rio de Janeiro. Também são realizados torneios esportivos internos e ações comunitárias 
(caminhadas e festivais). 

O objetivo é promover novas aprendizagens a partir do esporte, tanto no campo conceitual, quanto físico e social, 
além de provocar o desenvolvimento de habilidades esportivas.

JOGO ABERTO CAJU E BARREIRA DO VASCO - RJ

A Fundação Gol de Letra se orgulha de construir seus projetos junto a milhares de pessoas que também acreditam 
no poder do Esporte e da Educação como ferramentas de transformação e mobilização social.
Veja as diversas formas de participar e faça você também um gol pela cidadania:

Patrocínios e parcerias
Doações financeiras, por meio de investimento direto, de lei de incentivo ou com doações de produtos e serviços. 
Mais informações: projetos@goldeletra.org.br

Associação de marca e campanhas de mobilização
Campanhas de associação de marca e ações de mobilização de colaboradores, fornecedores e/ou clientes para 
arrecadação de recursos financeiros ou materiais.
Mais informações: projetos@goldeletra.org.br

Torneio Gol de Letra
Participação de empresas no campeonato corporativo, que acontece anualmente, no Rio de Janeiro e em São 
Paulo, cuja renda representa uma fonte de captação de recursos para a Fundação.
Mais informações: torneio@goldeletra.org.br

FELIZ DE QUEM PARTICIPA
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