
Criada em 1998, pelos tetracampeões mundiais de futebol Raí e 
Leonardo, e com sedes em São Paulo (Vila Albertina) e Rio de Janeiro 
(Caju), a Fundação Gol de Letra atua para proporcionar uma nova 
perspectiva de vida para crianças, adolescentes e jovens de 
comunidades socialmente vulneráveis.

A Fundação se orgulha de construir seus projetos junto a pessoas 

que também acreditam na Educação, no Esporte e na Formação 

Pessoal e Profissional como ferramentas de transformação, para 

milhares de crianças, adolescentes e jovens. 

Reconhecida em 2001 pela UNESCO como instituição modelo, a Gol 
de Letra baseia sua atuação em programas de Educação Integral, 
com atividades de Esportes, Lazer, Cultura e Formação para o 
Trabalho, contribuindo para o desenvolvimento pessoal, social, 
cultural e educacional, além de promover a participação das famílias 
e o desenvolvimento comunitário. Também atua com a 
disseminação de suas práticas socioeducativas para outras 
comunidades, em parceria com organizações locais, resultando em 
milhares de crianças e adolescentes atendidos de forma indireta.

Promover a educação 
integral de crianças, 

adolescentes e jovens por 
meio de esporte, cultura e 
formação para o trabalho.

MISSÃO

Desenvolver e disseminar 
práticas que contribuam 

para a transformação 
social.

VISÃO

Dignidade, Fraternidade, 
Perseverança e 
Solidariedade

VALORES

formação de 

multiplicadores de 

conhecimentos e atitudes 

desenvolvimento de 

valores e habilidades 

sociais 

ampliação do 

repertório esportivo, 

educacional e cultural

Programa com foco no Esporte, que integra práticas educacionais e 

de assistência social. É realizado na Vila Albertina, Zona Norte de São 

Paulo, e atende crianças e adolescentes de 8 a 21 anos, moradores da 

região.

Oferece 15 modalidades esportivas e lazer para a comunidade, com 

atuação no Núcleo de Esporte e Desenvolvimento (NED) e em 

parceria com escolas públicas da região – levando atividades para os 

alunos no período do contraturno escolar.

Também ocupa espaços públicos com lazer, recreação e eventos de 

rua, como um incentivo ao Esporte de Participação, envolvendo as 

famílias e a comunidade nas atividades. 

Outra importante estratégia é a Formação de Monitores, jovens 

moradores da comunidade, que são capacitados para atuar junto aos 

educadores nas atividades e tornam-se agentes multiplicadores de 

conhecimentos e atitudes, uma referência para os mais novos. 

FUNDAÇÃO GOL DE LETRA

PROGRAMA SÓCIO TITULAR 
(Pessoa Física e Pessoa Jurídica)

Informações: (21) 4108-7638 ou sociotitular@goldeletra.org.br

Doações mensais ou anuais que auxiliam na sustentabilidade dos 

projetos e na manutenção das atividades da Fundação.

Acesse e faça sua doação:
 

www.goldeletra.org.br/doe

PARCERIAS COM EMPRESAS

Informações: RJ: (21) 3895-9001 | SP: (11) 2206-5520

ou projetos@goldeletra.org.br

Os projetos da Fundação se mantêm através de parcerias com 

empresas que acreditam no esporte e na educação para 

transformação da sociedade. Se você acredita nessa causa, faça 

parte do nosso time! 

Investimento Social e Patrocínios

Associação de marcas e Campanhas de mobilização

Torneio Gol de Letra

#FelizDeQuemParticipa

Jogo Aberto na Vila/ SP 
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Articula e desenvolve ações voltadas ao fortalecimento comunitário. Realiza 

o Projeto Formação de Agentes Sociais, com mulheres moradoras do bairro, 

tendo por objetivo formá-las como agentes multiplicadoras e referência para 

a comunidade. No Projeto Sexualidade em Ação, realiza oficinas sobre 

Gênero e Sexualidade para crianças, adolescentes e jovens da Gol de Letra e 

alunos de escolas públicas, além de capacitar professores e profissionais 

nessa temática.   

Comunidades

Oficinas de arte e comunicação, projeto de vida e formação para o trabalho 

para jovens de 14 a 21 anos, com o propósito de formá-los e capacitá-los 

para o exercício pleno da cidadania, por meio da ampliação do repertório 

educacional, cultural, social e profissional. Teatro, dança, audiovisual, gra�ti, 

iniciação à marcenaria e curso técnico em Panificação, Confeitaria e 

Chocolate são algumas das atividades. Conta também com a formação de 

jovens monitores.

Programa de Jovens

Desenvolve e dissemina práticas que contribuem para a transformação 

social, por meio da gestão do conhecimento e da transferência da tecnologia 

social da Fundação Gol de Letra. Capacita educadores e profissionais de 

esporte e educação; produz publicações sobre as experiências da Fundação; 

e implementa projetos baseados na metodologia Gol de Letra, em diferentes 

contextos sociais, por meio de parcerias com empresas e instituições. Os  

projetos  de Disseminação já passaram por dez comunidades no Brasil e na África.

Disseminação

Escola modelo de Educação Integral: interlocução com o governo do 

Estado de São Paulo para a implantação da primeira escola pública de 

educação integral da Vila Albertina. A Fundação compartilha espaços, em 

determinados períodos, para oferecer atividades e aproximar a comunidade.

Curso Técnico em Gestão Esportiva: baseado na metodologia da Fundação, 

em 2012, o governo do Estado de São Paulo inaugurou o curso técnico em 

Gestão Esportiva no Centro Paula Souza/ETEC de Esportes, transformando o 

projeto de formação de monitores em uma política pública.

Articulação e Influência 
em Políticas Públicas 
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Vila Albertina 

Rio de Janeiro
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Combina o Esporte como ferramenta educacional aliado às atividades de 

expressão oral e escrita, em atividades regulares no contraturno escolar. São 

realizadas oficinas esportivas, de lazer, leitura e escrita, informática e artes 

para crianças de 7 a 14 anos e monitores de 15 a 21 anos. Jogos de integração 

com escolas públicas e grupos locais, eventos esportivos e de prestação de 

serviços abertos à comunidade também compõem as atividades.

Comunidades
É responsável pelo desenvolvimento de ações com foco nas famílias e 

comunidades do bairro do Caju. Atua de maneira transversal e interligada a 

todos os outros projetos desenvolvidos pela Fundação Gol de Letra na região. 

O foco é a interlocução interinstitucional e com os moradores, bem como o 

fortalecimento das redes socioassistenciais locais. Essa estratégia possibilita 

uma forte atuação em rede, capaz de organizar ações que efetivamente 

atendam as demandas da comunidade e qualifiquem os resultados obtidos.

Jogo Aberto Caju
Oferece práticas esportivas, educação integral e fortalecimento da cultura do 

esporte e do lazer para crianças, adolescentes e jovens de 6 a 17 anos 

moradores do bairro do Caju, com atividades no período do contraturno 

escolar. Promove também festivais esportivos internos, caminhadas e 

eventos abertos à comunidade; e forma jovens monitores na perspectiva da 

multiplicação de valores e aprendizagens.

Juventude & Oportunidade
Oferece 7 cursos técnicos a jovens de 17 a 30 anos, no Centro de Educação e 

Formação Profissional do Caju, além da escolaridade básica (Fundamental II, 

Ensino Médio e preparatório para o Enem) para adultos que não conseguiram 

concluir os estudos. Os cursos são ministrados por profissionais do 

Sesi/Senai-RJ e certificados pela Firjan.
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