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MENSAGEM DA DIRETORIA

Em 2021, a Fundação Gol de Letra deu continuidade à campanha de 

segurança alimentar iniciada em 2020 devido à pandemia de Covid-19. O 

avanço da vacinação e a flexibilização das restrições foram conquistas 

importantes, mas a crise econômica, o desemprego e a fome gerados pelo 

longo período de isolamento social reverberaram nas comunidades atendi-

das pela Fundação Gol de Letra ao longo do ano, justificando a necessida-

de de manter a campanha ativa.

Nossos programas foram retomando sua dinâmica de normalidade pré-

-pandemia, onde as crianças, os adolescentes e jovens voltaram a se 

encontrar, interagir, participar da reconstrução dessa rede de relacionamen-

tos que envolve os educadores, os educandos, suas famílias, seus vizinhos, 

conhecidos, a comunidade como um todo.

Neste ano de 2021, tivemos a honra de sermos escolhidos vencedores do 

Prêmio Melhores ONGs na categoria Esporte – eleição coordenada pelo 

Instituto Doar.

Também foi o ano que iniciamos o projeto Formação de Agentes Sociais 

no Caju, dentro do programa Comunidades. Escrevemos, aprovamos e 

captamos recursos para dois projetos de Disseminação que acontecerão 

a partir de 2022 nas regiões Norte, Nordeste e nas cidades de Vitória e 

Governador Valadares no Sudeste.

Ou seja, a Gol de Letra atravessou o pior momento da pandemia em condi-

ções bastante razoáveis de atendimento, em boa parte online. Tivemos o 

privilégio de termos intermediado uma quantidade grande de doações físi-

cas e financeiras de cestas básicas e outros itens de proteção enviadas por 

empresas e pessoas físicas e hoje já atuamos com capacidade máxima.

Seguimos sabendo do desafio que é ajudar esse público a superar os atra-

sos causados pela parada no atendimento escolar, a insegurança alimentar 

que ainda persiste e a necessidade de projetar um futuro que ainda parece 

bastante difícil de se alcançar, mas que juntos haveremos de conseguir.



QUEM SOMOS
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SOBRE NÓS

A Fundação Gol de Letra é uma organização da 

sociedade civil que desenvolve práticas e saberes 

socioeducativos para crianças, adolescentes e 

jovens nas cidades de Rio de Janeiro (Caju) e São 

Paulo (Vila Albertina).

Foi criada em 1998, pelos ex-jogadores de futebol Raí 

e Leonardo, com o objetivo dar outra perspectiva de 

vida para crianças e jovens de comunidades social-

mente vulneráveis. Reconhecida pela UNESCO como 

modelo mundial no apoio a crianças em situação de 

vulnerabilidade social, a Instituição tem como missão 

“promover a educação integral de crianças, adoles-

centes e jovens por meio de esporte, cultura e forma-

ção para o trabalho”.

No ano de 2021, a Fundação Gol de Letra atendeu 

3.390 crianças, adolescentes, jovens e adultos nos 

programas de atendimento direto e ajudou cerca de 

3 mil famílias com cestas básicas, marmitex, itens 

de limpeza e higiene e outros itens doados para 

garantir segurança alimentar durante o período de 

pandemia da covid-19.

SAIBA MAIS 

A capoeira é uma das modalidades esportivas oferecidas aos atendidos

Oficina de Dança do Programa de Jovens em São Paulo

https://goldeletra.org.br/institucional.html#transparencia
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ONDE ESTAMOS

SÃO PAULO
VILA ALBERTINA  
Distrito do Tremembé, Zona Norte

crianças, adolescentes,  
jovens e adultos atendidos

crianças, adolescentes,  
jovens e adultos atendidos

ações com a 
comunidade

ações com a 
comunidade

1.091 

2.299 

+

+

RIO DE JANEIRO
CAJU   
Zona Portuária
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SEGURANÇA ALIMENTAR

Em 2021, a Fundação Gol de Letra deu continuidade à campanha de 

segurança alimentar iniciada em 2020 devido à pandemia de Covid-19. O 

atendimento às famílias e pessoas da comunidade foi facilitado através de 

um banco de dados criado em 2020 e atualizado desde então através do 

trabalho em rede, que inclui a Fundação e outras instituições e lideranças 

comunitárias dos bairros atendidos, sendo a Rede Intersetorial do Caju, no 

Rio de Janeiro, e o Comitê de Crise da Vila Albertina, em São Paulo.

Dessa forma, a Fundação conseguiu ter uma dimensão quantitativa e qua-

litativa das necessidades das famílias e moradores das duas comunidades, 

classificando-as em altíssimo, alto, médio e baixo grau de vulnerabilidade 

social, visando avaliar as prioridades de atendimento.

Tendo em mãos esses dados, conseguimos continuar mobilizando empresas 

e pessoas físicas em prol da campanha, recebendo doações diretas de ces-

tas básicas, marmitex, alimentos e itens de limpeza e higiene, ou doações 

financeiras para o abastecimento de cartões-alimentação, que podem ser 

utilizados nos comércios do bairro, estimulando a economia local.

Em 2021, a Fundação Gol de Letra continuou sua campanha de 
segurança alimentar

Banco de dados unificado facilitou atendimento 
às famílias
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De acordo com as doações recebidas, 

as equipes tentaram gradativamente 

aumentar os valores disponibilizados 

nos cartões-alimentação, dado à infla-

ção dos produtos alimentícios e para 

garantir melhor acesso a segurança 

alimentar. Assim, os cartões foram 

reabastecidos por cerca de três meses 

para cada família, com valores entre 

R$100 e R$200 ao longo do ano.

Foram mais de 7 mil cestas básicas ou cartões-
alimentação distribuídos para a comunidade

Ao longo de 2021, a Gol de Letra atendeu 3 mil famílias 
por pelo menos 3 meses

25 empresas e 492 pessoas físicas contribuíram com a 
campanha ao longo do ano

Devido à inflação, valor depositado nos cartões-
alimentações das famílias aumentou gradativamente

Cestas básicas físicas, cartões-alimentação e itens de  
limpeza e higiene foram distribuídos
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RESULTADOS DA  
CAMPANHA

Ao longo de 2021, a Fundação Gol de Letra conseguiu atender 3 mil 

famílias. Juntas, elas receberam mais de 7 mil cestas básicas e/ou 

recargas nos cartões-alimentação, e foram atendidas por cerca de  

3 meses.

Foram 492 doações de pessoas físicas e 25 empresas que doaram  

cestas básicas, dinheiro ou itens diversos, como:

1.000 5.130 2 2.275
máscaras 

descartáveis

Pães,  
bolos e 

panetones
marmitas 
prontas

bombonas de 
álcool em gel

frascos de  
álcool em gel

No território do Caju, foram 1.028 famílias atendidas, o que representa 

59% das 1.753 famílias cadastradas no banco de dados da Rede Interse-

torial do Caju. Foram 3.200 doações entre cestas básicas e cartões-ali-

mentação, e mil máscaras descartáveis doadas.

Já na Vila Albertina, foram atendidas 1.972 famílias, ou 84% das 2.347 

famílias cadastradas no banco de dados do Comitê de Crise da Vila 

Albertina. Foram doadas 1.378 cestas básicas, 430 cartões-alimentação 

novos, 2.063 recargas nos cartões entregues (sendo que cada família 

recebeu recargas por 3 meses), 5.130 marmitex, além de pães, bolos e 

panetones e 2.275 frascos de álcool em gel.
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PERFIL DAS FAMÍLIAS 
ATENDIDAS

Nas famílias atendidas observamos os seguintes indicadores: 

são moradoras  
da comunidade

dos responsáveis  
estão em condição  

de desemprego

tem membros do 
grupo de risco para 

COVID 19

declararam obter 
renda através de 

atividades informais 
e descontinuadas

destas famílias 
são chefiadas por 

mulheres

declararam que sua 
renda foi impactada 

pela pandemia

99%

45%

75%

40% 82%

65%

Em atenção a renda, observamos que:

de renda média per capta média da composição das famílias
R$ 495,96 4 membros

Cabe destacar que todos os setores e departamentos da instituição foram 

mobilizados para a realização da campanha, seja com a mobilização de 

empresas e pessoas, atividades remotas ou presenciais, atuando no ca-

dastramento, contato telefônico das famílias ou entrega de cestas básicas 

e outros insumos.
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 PROGRAMAS 
E PROJETOS
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JOGO ABERTO  
NA VILA

O Projeto Jogo Aberto na Vila tem como objetivo: contribuir 

para a Educação Integral de crianças, adolescentes e jovens, 

devidamente matriculados na rede pública de ensino, por 

meio de aprendizagens esportivas, educacionais, lazer e de 

convívio social, garantindo o envolvimento de suas famílias  

e outros atores, como escolas públicas e moradores das 

comunidades locais.

A proposta pedagógica é baseada nos princípios educacio-

nais da FGL: Aprender - Ampliação do repertório esportivo 

para crianças e jovens, em uma proposta em que o educando 

tem voz ativa e é corresponsável por seu aprendizado; Convi-

ver - Desenvolvimento de valores éticos e morais, regras  

de convivência e habilidades sociais, investindo em ativida-

des que envolvam as famílias e a comunidade; Multiplicar 

- Formação de jovens monitores como multiplicadores de co-

nhecimentos e atitudes, referências positivas na comunidade. 

O programa oferece oficinas regulares de 15 modalidades es-

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

escolas públicas parceiras da região, atuando no contraturno 

escolar ou na grade curricular, além do Projeto Lazer na Vila, 

que oferece atividades de lazer para a comunidade através 

de festivais esportivos, eventos para as famílias, jogos de 

integração e das ruas de lazer para contribuir com o aces-

so à educação por meio do esporte, independentemente de 

sua habilidade, gênero, raça, condição física ou faixa etária, 

ampliando as capacidades e habilidades indispensáveis ao 

desenvolvimento humano.

NÚMEROS

771 
crianças, adolescentes 
e jovens atendidos

2.313  
pessoas impactadas 
indiretamente  
pelo programa

20  
monitores formados 
no programa  
de liderança

15  
modalidades  
esportivas oferecidas

8  
núcleos de  
atendimento na 
comunidade

656  
acompanhamentos  
pelo plantão social

4  
encontros com  
familiares

85 
encaminhamentos  
sociais

1.518  
atendimentos realizados 
pelo Serviço Social
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Em 2021, o Programa Jogo Aberto manteve a estratégia adota-

da em 2020 de adaptar suas atividades devido à pandemia da 

Covid-19, usando como referência o Protocolo de Saúde e  

Segurança elaborado no ano anterior, ora flexibilizando as 

ações, ora restringindo-as de acordo com a gravidade da situa-

ção nas comunidades atendidas e as orientações dos principais 

órgãos de saúde. Dessa forma, o projeto aconteceu em formato 

híbrido, parcialmente presencial e parcialmente online.

Ainda assim, o Programa conseguiu incluir duas novidades em 

sua rotina: oficinas de Apoio a Aprendizagem e uma parceria com 

o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). As oficinas de Apoio à 

Aprendizagem envolvem atividades de leitura, escrita e informáti-

ca, que contribuem para a formação completa dos beneficiários 

para além da prática esportiva. Esta ação visa a melhoria dos 

índices de alfabetização, letramento e visão crítica das crianças e 

jovens, cujo baixo índice de educação por vezes dificulta a perma-

nência dos educandos nas atividades do Programa.

Já a parceria com o CPB teve início com uma série de capaci-

tações da equipe Gol de Letra em diversas modalidades para-

límpicas através de oficinas teóricas e práticas, além de levar 

a equipe para a sede do Comitê para experimentar algumas 

práticas esportivas adaptadas.

NÚCLEOS DE ATENDIMENTO

 ⭐  Sede: Núcleo de Esporte e Desenvolvimento (NED)

 ⭐ EE Conselheiro Ruy Barbosa

 ⭐  EE Dr. Sócrates Brasileiro Sampaio de  

Souza Vieira de Oliveira

 ⭐ EE Professor Izac Silvério

 ⭐  EMEF João Ramos Pernambuco Abolicionista

 ⭐ EMEF Professor Noé Azevedo

 ⭐ EMEF Martin Francisco Ribeiro de Andrada

 ⭐ EE Professora Amenaíde Braga de Queiroz

Paralimpíadas resultaram em uma importante  
parceria da Gol de Letra com o CPB

Os monitores puderam conhecer o curling em uma  
visita à Associação Brasileira de Desportos no Gelo

Distanciamento, uso de máscara e outros protocolos  
continuaram sendo seguidos em 2021

FUNDAÇÃO GOL DE LETRA | RELATÓRIO ANUAL 2021 15
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FASES DA VIDA TOTAL GÊNERO RAÇA

CRIANÇAS  
0 a 11 anos 387

ADOLESCENTES  
12 a 17 anos 259

JOVENS  
18 a 29 anos 54

ADULTOS  
30 a 59 anos 59

IDOSOS  
acima de 60 12

44% 56%

100%

Legendas feminino masculino branco preto
Indígena 

amarelo

pardo

33% 19% 48%

0%

0%

0%1%

69% 31% 30% 17% 52%

1%

0%

0%

62% 38%

1%

0%23% 28% 48%

35% 65%

1%

0%
35% 18% 46%

38% 61%

771 usuários atendidos entre 0 e 85 anos

Foram 771 atendidos ao longo do ano entre 
 adolescentes e crianças

O “Goalball” foi uma das modalidades paralímpicas 
 ensinadas durante as oficinas

Mesmo com a pandemia, conseguimos realizar  
atividades em 8 escolas púbilcas parceiras

As aulas de skate se tornaram uma das  
modalidades mais procuradas pelos jovens



PROGRAMAS E PROJETOS

DEPOIMENTOS

“    Estou achando esse 
novo formato de aula pós 
pandemia muito bom! Bem 
melhor do que usar o boneco 
de treino porque se faz com 
uma pessoa real. Feliz demais 

com esse retorno presencial.”

“    A parceria entre a 
Fundação e a escola já passa 
de 5 anos. Potencializar os 
projetos é uma das nossas 
metas como gestão escolar, e 
possibilitar o acesso da prática 
esportiva para cerca de 100 
alunos e alunas aqui da escola 
nos deixa com muito orgulho 

de fazer parte desse time.”

“   Estou gostando muito 
das aulas de Skate, estou 
aprendendo a remar certo, 
aprendendo a mandar 
manobras e também gosto 
das amizades que criei aqui 
na escola com esse projeto da 

Fundação Gol de Letra.”

“   Eu fico esperando todo 
sábado a escola abrir, para 

poder brincar e me divertir com 
meus amigos, as atividades são 
divertidas e o que eu mais gosto 
é de jogar basquete, até aprendi 

a arremessar com os tios.”

Lohan Raphael Martins de Alcantar 
14 anos | educando de Judô

Maria Izabel Vianna 
 41 anos | assistente de direção da  
EMEF Noé Azevedo

 Kaio dos Santos Pinto 
12 anos | educando de Skate

Bruno Marinho José de Lira 
 11 anos | faz as atividades de lazer  
há 8 meses

FUNDAÇÃO GOL DE LETRA | RELATÓRIO ANUAL 2021 17
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PROGRAMA  
DE JOVENS

O Programa de Jovens tem como objetivo contribuir para o 

desenvolvimento integral e de habilidades para a vida para 

adolescentes e jovens, entre 14 à 29 anos de idade da comu-

nidade da Vila Albertina, na Zona Norte de São Paulo. São 

oferecidas Oficinas de Arte e Comunicação, Projeto de Vida e 

Formação para o trabalho, com o propósito de formar e capa-

citar para o exercício pleno da cidadania, por meio da amplia-

ção do repertório educacional, cultural, social e profissional. 

Teatro, Dança, Audiovisual, Grafite, Iniciação à Marcenaria e 

Curso Técnico em Panificação, Confeitaria e Chocolate são 

algumas das atividades disponíveis.

Em 2021, o Programa de Jovens manteve a estratégia 

adotada em 2020 de adaptar suas atividades devido à 

pandemia da Covid-19, usando como referência o Proto-

colo de Saúde e Segurança elaborado no ano anterior, ora 

flexibilizando as ações, ora restringindo-as de acordo com 

a gravidade da situação nas comunidades atendidas e as 

orientações dos principais órgãos de saúde. Dessa forma, o 

projeto aconteceu em formato híbrido, parcialmente presen-

cial e parcialmente online.

O retorno presencial apresentou diversos desafios ao projeto, 

que teve uma evasão média de 40% dos educandos ao lon-

go do ano. Muitos jovens não conseguiram se readaptar ao 

modelo presencial, em função da nova organização das aulas 

escolares ou ainda porque muitos tiveram que ingressar no 

mercado formal ou informal de trabalho para ajudar na renda 

familiar. Também foi percebido um grande impacto na autoes-

tima e motivação dos jovens.

NÚMEROS

306  
adolescentes e 
jovens atendidos

183  
jovens participaram das
312 oficinas de audiovisual, 
dança, grafite e teatro

29  
adolescentes e jovens 
realizaram o curso de 
Panificação e Marcenaria 

62  
jovens participaram de 41 
oficinas de Projeto de Vida

28  
jovens participaram das 58 
aulas do Curso Preparatório 
para o ENEM e Vestibular

4  
monitores culturais formados 
em 140 encontros de 
formação teórica e prática

918  
pessoas impactadas 
indiretamente pelo 
programa

805  
visualizações em 2 eventos 
culturais “FGL na Sua Casa” 
transmitidos pelo Youtube

100  
participantes na Mostra 
Cultural presencial

486  
atendimentos para as famílias 
e comunidade
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Apesar das dificuldades 306 jovens foram atendidos 
pelo Programa

As atividades foram mantidas em modelo híbrido, online 
e presencial, para melhor adaptação dos jovens

As oficinas artísticas permitem o desenvolvimento de 
habilidades úteis para a vida pessoal e profissional

FASES DA VIDA TOTAL GÊNERO RAÇA

ADOLESCENTES  
12 a 17 anos 179

JOVENS  
18 a 29 anos 119

ADULTOS  
30 a 59 anos 08

Legendas feminino masculino branco pardo ou preto
Indígena amarelo

113 66 82 97 0

80 39
3

056 57

7 1 03 5

3

0

ESCOLARIDADE

63%

24%

12,5%

0,5%

Fundamental I Ensino Médio
Fundamental II Concluiram o Ensino Médio

FUNDAÇÃO GOL DE LETRA | RELATÓRIO ANUAL 2021 19
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183 jovens participaram das 312 oficinas de audiovisual,  
dança, teatro e grafite

As oficinas de audiovisual permitem um novo olhar dos 
jovens sobre suas realidades

Todos os atendidos do programa também participam 
 de oficinas de Projeto de Vida

Um dos objetivos das oficinas artísticas é 
desenvolver a autoestima nos jovens

CURSOS OFERECIDOS

 ⭐ Audiovisual

 ⭐ Dança

 ⭐ Teatro

 ⭐ Grafite

 ⭐ Marcenaria

 ⭐  Panificação, confeitaria  

e chocolateria

 ⭐ Projeto de vida

 ⭐  Curso Preparatório para o ENEM 

e Vestibular

NÚCLEOS DE ATENDIMENTO

 ⭐  EE Dr. Sócrates Brasileiro Sampaio 

de Souza Vieira de Oliveira

 ⭐  EE Professora Amenaíde Braga  

de Queiroz



PROGRAMAS E PROJETOS

DEPOIMENTOS

“      A oficina de Audiovisual em 
somente uma aula alcançou um 

espaço da minha imaginação 
pouco visitada, após o término 
me senti provocada a pensar 
e repensar a arte e novas 
maneiras de criá-la. Bom, acho 
que essas pequenas frases 
definem minha experiência na 
atividade. Positiva e de muito 

aprendizado.”

“     Eu não tinha noção 
de como a profissão teatral 
era tão ampla e tinha tantas 
possibilidades. Sempre 
pensamos que teatro, dança, 
música não dá dinheiro ou nem 
tem faculdade, mas tem! Eu 
quero ser advogada e agora 
percebo que o teatro vai me 

ajudar muito na minha carreira.”

“   Estou empolgada, nunca fiz 
dança e toda essa experiência 
está sendo bem legal. Tem 
coreografias que pensei que ia 
demorar pra pegar (aprender) 
e peguei rápido. Fico sempre 
ensaiando em casa. Gostei muito 
de estarmos dançando uma 
coreografia em uma música que 

escolhi e que gosto muito.”

“   Com as aulas de grafite, 
andei melhorando habilidades 

de desenho praticando mais, 
aprendi a usar aquarela, novas 
técnicas para aplicar cor aos 
desenhos. É uma aula que ajuda 

na criatividade e a desestressar.”

Rebecca Camara de Seles 
18 anos, educanda de audiovisual

Beatriz Pimentel 
16 anos, monitora de teatro

Rayssa Silveira de Lima 
16 anos, educanda de dança Maryna da Conceição Araújo 

17 anos, educanda de graffiti

FUNDAÇÃO GOL DE LETRA | RELATÓRIO ANUAL 2021 21



FUNDAÇÃO GOL DE LETRA | RELATÓRIO ANUAL 2021

PROGRAMAS E PROJETOS

22

PROGRAMA  
DOIS TOQUES

O programa Dois Toques é uma ação de educação integral 
que beneficia crianças e adolescentes com idades entre 6 e 15 
anos em oficinas semanais de educação física e esportes, com 
oficinas pautadas nas modalidades Futsal, Basquete, Voleibol, 
Handebol, Capoeira e Muay Thai, e letramento, trabalhado por 
meio da leitura, escrita, literatura e informática.

Anualmente, o programa também forma 12 jovens monitores 
com idades entre 15 e 21 anos na perspectiva da educação 
integral para que se constituam como multiplicadores de ações 
sociais e sejam reconhecidos como novas potenciais lideran-
ças. O programa desenvolve também projetos interdisciplinares 
que integram as áreas de trabalho e discutem temas pertinen-
tes às diferentes realidades locais.

Em 2021, o Programa Dois Toques manteve a estratégia adotada 
em 2020 de adaptar suas atividades devido à pandemia da Co-
vid-19, usando como referência o Protocolo de Saúde e Segurança 
elaborado no ano anterior, ora flexibilizando as ações, ora restrin-
gindo-as de acordo com a gravidade da situação nas comunidades 
atendidas e as orientações dos principais órgãos de saúde.

Devido a esse novo modelo de trabalho, foi criado um banco de 
atividades em formato de videoaulas para compartilhar com 
famílias, escolas e parceiros. O programa também ofereceu 
uma formação em Pedagogia da Cooperação para professores 
da Rede Municipal e recebeu mentoria da empresa Ink Inspira 
sobre Teoria da Mudança para mapear as ações relacionadas 

ao impacto social no território de atuação do programa.

NÚMEROS

502  
atendimentos  
diretos

356  
crianças

146  
adolescentes

12 
jovens monitores  
formados

1.506 
pessoas impactadas 
indiretamente pelo 
programa

896  
pessoas participaram  
de eventos de mobilização 
comunitária

564  
alunos das escolas parceiras 
foram beneficiados pela 
semana de integração

733  
atendimentos  
sociais foram realizados

8  
Comunidades  
beneficiadas

28 
parceiros locais  
mobilizados por meio  
do trabalho em rede

400  
participantes em  
11 reuniões de família

NÚCLEOS DE ATENDIMENTO

 ⭐  Escola Municipal Marechal Espiridião Rosas

 ⭐  Escola Municipal Marechal Mascarenhas de Moraes

 ⭐ CRAS XV de Maio
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FASES DA VIDA TOTAL GÊNERO RAÇA

CRIANÇAS  
6 a 11 anos 356

ADOLESCENTES  
12 a 18 anos 146

Legendas feminino masculino

Total atendido: 502

46% 54% 48%21%

1%

0%

30%

branco preto
Indígena 

amarelo

pardo

ESCOLARIDADE

92%

8%

Ensino Fundamental Ensino Médio

Oficinas de letramento e lazer também fazem parte 
do programa

8 comunidades foram beneficiadas pelo Programa 
Dois Toques em 2021

As oficinas de capoeira fazem parte do atendimento 
em parceria com 2 escolas públicas do bairro do Caju
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DEPOIMENTOS

“    Bom, eu venho para a Fundação na maior felicidade, pois 
eu gosto muito, todas as aulas são incríveis e sempre me 

fazem esquecer dos problemas. Todos os dias eu aprendo 
algo, principalmente aqui na Fundação, todas as aulas são 
marcantes, impossível escolher uma. Eu me sinto bem, posso 
ser eu mesma, sem timidez, sem mentira nenhuma. Venho toda 
semana por que eu gosto demais, me acolhem sempre que eu 

preciso e outros motivos.”

“     Vim para Fundação é 
muito inesperado e também 
me sinto seguro, porque aqui 
tenho paz. Sinto saudades do 
Sarau, lá eu era simplesmente 
eu e eu amo ser eu. Eu me sinto 
bem aqui porque é um lugar 
acolhedor, quando eu venho me 
sinto seguro, quando eu assumi 
minha sexualidade todo mundo 

soube me acolher.”

“   O João Pedro se descobriu 
muito no Gol de Letra, sofreu 
uma dura fase na sua infância 
quando fui vítima de bala 
perdida, e aí entrou o Gol de Letra 
para trabalhar todo esse trauma 
psicológico, não deixando ele 
ter medo de enfrentar todos os 
obstáculos da vida. Aprendemos 
na Gol de Letra que não 

podemos desistir jamais.”

Ana Clara dos Santos da Silva | 14 Anos, Turma F

Wallace Matheus da Silva Oliveira  
15 Anos, Turma G

Flávia Barbosa de Souza 
39 anos, Mãe do João Pedro de Souza Gomes 
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BIBLIOTECA  
COMUNITÁRIA  
DO CAJU

A Biblioteca Comunitária do Caju é uma ação aberta aos mo-

radores do bairro do Caju, na zona portuária do Rio de Janeiro, 

e oferece um espaço de múltiplas oportunidades educativas e 

de lazer para crianças, adolescentes, jovens e adultos.  Estão 

disponíveis para os usuários, livros, brinquedos, jogos tradi-

cionais e eletrônicos, computadores com acesso à internet, 

espaço de convivência e sala de aula disponível para reuniões, 

eventos e estudo. 

Em 2020, a pandemia criou um espaço de atendimento onli-

ne que segue ativo até hoje, a Biblioteca Comunitária do Caju 

virtual, no Instagram. Neste espaço são apresentadas dicas 

literárias, lives com contação de histórias, manifestações ar-

tísticas e culturais, encontro com escritores, além de abordar 

temas como violência contra a mulher, racismo, saúde pública 

e cidadania.  

NÚMEROS

845 
atendidos

95 
empréstimos  
de livros

100  
pessoas atendidas  
nas oficinas e atividades 
presenciais

200  
novos seguidores no 
Instagram, totalizando  
920 seguidores

2.535 
pessoas impactadas 
indiretamente pelas 
atividades

170  
Kits Biblioteca  
em Casa entregues

Foram contabilizados 95 empréstimos de 
livros ao longo do ano

Oficina De Contação De História com convidados, uma das ações 
permanentes na agenda da Biblioteca Comunitária Do Caju
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Livros, brinquedos, jogos e computadores estão 
disponíveis para a comunidade

Cerca de 100 pessoas atenderam às atividades 
presenciais da Biblioteca

Em novembro, foi realizado o II evento Arte  
Negra no Caju, com debates e apresentações

Foram entregues 170 “kits de leitura” para as 
famílias do Caju

Em outubro de 2021, diante de um ce-

nário sanitário mais favorável, também 

foram retomadas as atividades pre-

senciais, com rodas de leituras, aten-

dimentos em brinquedoteca, liberação 

do uso de computadores para jogos 

eletrônicos e pesquisas, disponibiliza-

ção de espaço para leitura para todos 

os públicos, etc. 

Em novembro foi realizado o II even-

to Arte Negra e a entrega de 170 

kits biblioteca em casa para famílias 

moradoras do bairro do Caju, além 

da finalização do Gol de Letrinhas 14 

em dezembro de 2021, que abordou o 

tema “Coronavírus”.
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“     Hoje vim fazer uma 
formação com educadores 
sobre “Educação Anti racista 
para crianças pequenas”. 
Elaborei uma apresentação 
pautada na minha pesquisa 
sobre Adinkras e Ancestralidade, 
onde no começo a gente fez 
uma roda de apresentações, na 
qual cada pessoa se apresenta-
se pelo olhar da sua avó. A 
partir dessa iniciação do olhar 
ancestral dos nossos mais 
velhos a gente inicio o conteúdo 

programado para hoje. ”

“   Conheço a biblioteca 
desde meus 8 anos, era num 
outro espaço, não tinha essa 
grandiosidade que tem hoje. 
Voltei a me aproximar da 
Biblioteca na pandemia e tive 
mais acesso no conteúdo 
online através do instagram. 
Gosto muito de acompanhar 
e não quero mais largar esse 
espaço incrível que tem para 

toda comunidade.”

Camila Zarite  
Mediadora do evento “Diálogos sobre Educação”

Carina Santos  
Usuária da Biblioteca Comunitária do Caju 

Marcilene Santos 
48 anos, Mãe da aluna Karina Lua Ramirez

DEPOIMENTOS

 

“    Acredito que a importância 
da Biblioteca Comunitária 
do Caju seja porque muitas 
crianças e adolescentes 
não tem acesso a muitas 
atividades e experiências que 
a Biblioteca oferece. É um 
espaço onde todos possam  
se encontrar com leitura, 
jogos, cotação de histórias e 
como o cine biblioteca que  

é muito divertido.”

 

“    A Karina Lua, gosta de estar 
na Gol de Letra, devido os 
ensinamentos e contato com 
outras crianças, também o que 
mais gosta é de pegar livros na 
biblioteca, ela participa desde 
seus 6 anos com meu incentivo 
à leitura. Sempre quando chega 
em casa conversa comigo como 

foi seu dia na Fundação”

Manoella Santos  
Usuária da Biblioteca Comunitária do Caju
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PROGRAMA  
JOGO ABERTO 
CAJU

O Programa Jogo Aberto Caju é uma ação de educação integral 

pautada em atividades de esporte educacional para crianças, 

adolescentes e jovens de 6 a 17 anos do bairro do Caju, na zona 

portuária do Rio de Janeiro. Em sua rotina, o programa ofere-

ce práticas esportivas no contraturno escolar, com foco em 5 

modalidades de esporte olímpico: Judô, Futsal, Tênis, Tênis de 

Mesa, e Ginástica Rítmica.

Em 2021, o Programa Jogo Aberto manteve a estratégia ado-

tada em 2020 de adaptar suas atividades devido à pandemia 

da Covid-19, usando como referência o Protocolo de Saúde 

e Segurança elaborado no ano anterior, ora flexibilizando as 

ações, ora restringindo-as de acordo com a gravidade da situa-

ção nas comunidades atendidas e as orientações dos princi-

pais órgãos de saúde.

NÚMEROS

319  
atendimentos 
diretos

131 crianças

162 adolescentes

26 adultos

8  
jovens monitores 
formados

957  
pessoas foram  
impactadas indiretamente  
pelo programa

20  
educadores formados  
na Semana de  
Integração na Escola

3 festivais  
esportivos  
promovidos

340  
participantes em  
12 reuniões  
com famílias

701  
atendimentos  
à comunidade

9  
comunidades  
beneficiadas

29  
parceiros locais 
mobilizados por meio  
do trabalho em rede

O Judô é uma das 5 modalidades olímpicas oferecidas pelo programa
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Dentro do esporte educacional, o tênis de mesa tem uma ideia simples: aprender jogando e jogar aprendendo!

Devido a esse novo modelo de trabalho, foi criado um banco 

de atividades em formato de videoaulas para compartilhar 

com famílias, escolas e parceiros. Ainda assim, foram reali-

zados, presencialmente, 3 Festivais Esportivos das modalida-

des Judô e Ginástica Rítmica, Tênis e Tênis de Mesa e Futsal. 

A equipe do Programa Jogo Aberto Caju ainda construiu 

caderno metodológico na modalidade de tênis com base 

no esporte educacional e promoveu, através da Semana de 

Integração com Escolas, uma formação para 20 educadores 

físicos da rede municipal.

319 crianças e adolescentes foram atendidos Meninas se apresentam no Festival Esportivo de Ginástica Ritmica
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Nas aulas de Judô, o ensino da técnica acompanha 
o ensino de uma cultura de paz

A diversidade de gênero foi garantida ao longo do 
projeto, com 50% de participação feminina

A equipe elaborou um caderno metodológico de tênis com base 
no esporte educacional

O Futsal também foi uma modalidade que teve seu próprio 
Festival Esportivo

Total atendido: 319

FASES DA VIDA TOTAL GÊNERO RAÇA*

CRIANÇAS  
6 a 11 anos 131

ADOLESCENTES  
12 a 18 anos 162

ADULTOS  
30 a 59 anos 26

50% 50%

* 8% dos usuários não responderam  

65%

0,5%

0,5%

26%

Legendas feminino masculino branco pardo ou preto
Indígena amarelo
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“     A Fundação Gol de Letra 
é muito importante porque 
ao invés do meu filho estar 
na rua, ele está fazendo algo 
de útil, não está na violência 
e está se apegando mais na 
educação e no esporte. Aprendi 
na Fundação a ter mais diálogo, 
companheirismo das mães com 
os professores, educação e 
acredito que esse espaço é bom 
para as crianças, ocupando a 
mente ao invés de estar nas ruas 
com companhias erradas.  

É muito bom! ”

“   A Fundação trouxe várias melhorias para a vida da 
Lohanny, porque minha filha era muito parada e a Gol 
de Letra abriu as portas pra ela. Hoje ela interage muito 
mais com as pessoas, conversa e se diverte muito mais. 
A Fundação é de extrema importância para comunidade, 
porque nem todas têm esse espaço que oferta tantos 

esportes e ajuda no desenvolvimento da comunidade.”

Simone Paulo da Silva 
Mediadora do evento “Diálogos sobre Educação”

Cristiane de Lima 
38 anos – Mãe da Lohanny de Lima educanda de Ginástica Rítmica

 

“    Eu gosto muito de vir para a 
Fundação, por que além de eu 
aprender a praticar o esporte, 
aprendo que o esporte é uma 
lição para vida. Coisas mínimas 
podem fazer muita diferença. 
Eu venho por que eu gosto de 
praticar esporte. Desde pequeno 
eu venho para a fundação e até 

hoje me sinto bem.”

Lucas Gonçalves da Silva  
15 Anos –  Judô 

DEPOIMENTOS
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PROGRAMA  
JUVENTUDE E  
OPORTUNIDADE

O Programa Juventude e Oportunidade promove ações educati-
vas e formativas para o desenvolvimento de habilidades pes-
soais e profissionais, visando ao encaminhamento, à inserção e 
ao acompanhamento de jovens de 16 a 30 anos na universidade 
e/ou no mercado de trabalho.

Voltado à jovens e adultos a partir dos 16 anos, o programa 
oferece cursos de qualificação profissional, que tem como pro-
posta de trabalho a garantia de ferramentas e desenvolvimento 
de habilidades voltadas para a empregabilidade de jovens do 
Complexo do Caju, o desenvolvimento pessoal e profissional 
dos participantes.; e também oferece um Curso Preparatório 
para o ENEM, com o objetivo de democratizar o acesso dos 
jovens do Caju ao ensino superior.

Dessa forma, as ações do programa contribuem para transfor-
mações sociais, econômicas e culturais no território para que 
os jovens e adultos atendidos possam exercer mais plenamente 
sua cidadania, além de desenvolver práticas que os capacitem e 
os qualifiquem profissionalmente.

Em 2021, houve uma redução de 40% no quadro de vagas ofer-
tados pelos nossos cursos de qualificação profissional devido ao 

NÚMEROS

195  
atendimentos diretos

145  
jovens e adultos em  
cursos de qualificação  
profissional 53,8%  
de participação  
feminina

50  
jovens e adultos  
em Curso Preparatório  
para o ENEM e  
Intensivão UERJ

9 matriculados na 
universidade ao fim  
dos cursos

383  
atendimentos sociais

585  
pessoas impactadas 
indiretamente  
pelo programa

345  
registros no Banco  
de Currículos

148 encaminhados  
para processos seletivos 

67 inseridos no mercado 

17% de taxa de  
empregabilidade

Cursos de qualificação profissional tiveram mais de 50% de participação feminina
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cenário ainda pandêmico, mas o Banco de 
Currículos - iniciativa criada em 2020 – foi 
intensificado este ano e otimizado para o 
melhor encaminhamento dos atendidos à 
processos seletivos. Foram 345 curriculos 
cadastrados, 148 pessoas encaminhadas 
para processos seletivos e 67 pessoas 
inseridas no mercado de trabalho (17% de 
inserção no mercado).

O Pré-ENEM permaneceu no formato 
remoto ao longo do ano, mas o núme-
ro reduzido de participantes permitiu a 
realização de ações presenciais, como a 
exibição e debate do filme “Marighella” e 
atividades de relaxamento com os parti-
cipantes, em período anterior a prova do 
ENEM, visando um espaço de trocas e la-
zer. Ainda foi realizado o Intensivão UERJ, 
um curso preparatório específico para o 
vestibular da Universidade Estadual do 
Rio de Janeiro, com 24 inscrições.

FASES DA VIDA TOTAL GÊNERO RAÇA

JOVENS  
18 a 29 anos 143

ADULTOS  
30 a 59 anos 52

Legendas feminino masculino branco pardo ou preto
Indígena amarelo

78 65 35 104 1

37 15
3

017 32

2

Cursando Incompleto CompletoLegenda

FASES DA VIDA ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO SUPERIOR

JOVENS  
18 a 29 anos 

0 0 0 61 4 76 0 2 0 

ADULTOS  
30 a 59 anos 

0 0 4 0 1 42 0 2 3 

Total atendido: 195

Com banco de currículos, 148 jovens foram encaminhados a 
processos seletivos

9 dos 50 jovens participantes do Pré-ENEM ingressaram no 
Ensino Superior
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Jovem da Oficina de Funilaria construindo 
projeto de final de curso

Produtos que demonstram aplicação prática dos 
conhecimentos torcados durante a qualificação profissional

Produtos apresentados como parte dos projetos  
de formatura dos jovens

O projeto de final de curso permite aos alunos mostrarem seus 
aprendizados durante as oficinas

CURSOS OFERECIDOS: 

 ⭐  Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão

 ⭐ Alimentador de linha de produção

 ⭐ Assistente Administrativo

 ⭐ Pintura Automotiva

 ⭐ Funilaria Automotiva

 ⭐  Assistente de Operações  

Logística Portuária

 ⭐ Operador de Computador

 ⭐ Pré-ENEM

 ⭐ Oficina de Empreendedorismo

 ⭐  Tutoria para elaboração de currículos

 Com a pandemia da covid-19, a evasão de alunos 

impossibilitou a continuação do curso de Eletri-

cista Instalador Predial de Baixa Tensão, que  

será continuado em 2022.
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“     Felizmente pude realizar o 
curso de assistente administrativo na 
Fundação Gol de Letra ecom isso tive 
muitas experiências, não só na parte do 
curso, mas na Vida. As tutorias com o 
Professor Estevão me ajudaram muito 
com a parte do profissionalismo. Hoje 
Trabalho de Jovem aprendiz Graças a 
oportunidade que o Gol de letra pode 
me proporcionar com o Banco de 
Currículos e encaminhamento para 
processos seletivos. Sou grata por todo 
o aprendizado e todas as pessoas que 
passaram pela minha vida na Fundação 
podendo me proporcionar novos 

aprendizados e experiências”

“   Confesso que quando entrei no curso eu me via totalmente 
perdida em relação a profissão a seguir. No auge dos meus 24 
anos e sem saber o que eu queria da vida. Foi então que surgiu 
uma luz e a partir da primeira semana eu fiquei apaixonada pela 
área. Então descobri o que eu queria e uma enorme vontade por 
estudar. Hoje, às vésperas de me formar eume vejo imensamente 

feliz por chegar até aqui, por descobrir minha nova versão. ”

Antônia Isabely Ferreira Gomes 
  17 anos, curso de Assistente Administrativo,          
moradora do Caju

Thayanne Cristine Paranhos,  
24 anos, curso de Logística Portuária, moradora do Caju

 

“    A minha participação no 
Pré-ENEM da Gol de Letra 
foi incrível, pois sempre tive 
todo o suporte de toda a 
equipe para chegar calmo 
e bem no ENEM. O pré foi 
de extrema importância, 
somente terminar o Ensino 
Médio e encarar o ENEM 
não é muito fácil. Me senti 
muito mais seguro para 

realizar a prova.”

Rogério de Araújo Amarante  
 20 anos, Pré-ENEM, morador do Caju

DEPOIMENTOS
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PROGRAMA  
COMUNIDADES

O Programa Comunidades é uma ação realizada nas cidades 

de São Paulo e Rio de Janeiro que reconhece a importância do 

caráter socioassistencial das atividades oferecidas pela Funda-

ção Gol de Letra no desenvolvimento de contextos de proteção 

social, na família, na comunidade e nos diversos espaços de 

convivência das crianças, jovens e famílias atendidas.

O principal objetivo do projeto é contribuir com o desenvolvi-

mento comunitário por meio do trabalho em rede e ações de 

mobilização nos territórios atendidos, atuando de maneira 

transversal e interligada a todos os outros projetos. Dessa 

forma, visa a efetivação de uma política de proteção social para 

além das atividades diretas ofertadas, pressupondo a centra-

lidade na família enquanto estrutura vital e lugar essencial à 

humanização e à socialização da criança e do adolescente.

O programa se utiliza de ações estruturantes como a Forma-

ção de Agentes Sociais, além de projetos que se apresentam 

como importantes pelas oportunidades que oferecem ou que 

agreguem valor aos Programas de continuidade.

Mulheres da comunidade se expressam 
através da arte em novo projeto

As duas edições do evento “Gol de Cidadania”  
atraíram 454 participantes
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PROJETO BLACK 13

O projeto Black 13 se apresenta como uma oportuni-
dade de inclusão racial, prevê a realização de ações so-
ciais e afirmativas de cunho racial, por meio da conces-
são de bolsas de estudo para os ensinos fundamental 
II, Ensino Médio e Ensino Superior.

São beneficiados pelo projeto 22 jovens pretos ou 
pardos em situação de vulnerabilidade social de 
diversas instituições do Brasil, sendo 4 jovens da 
Fundação Gol de Letra. Acesso à internet, note-
book, auxílio alimentação e transporte, aulas de 
inglês e mentoria são outros benefícios concedi-

dos aos escolhidos.

GOL DE CIDADANIA

A Fundação Gol de Letra promove eventos de 
assistência à comunidade, ofertando serviços e 
informações relevantes que possibilitem o pleno 
exercício da cidadania do público atendido, propor-
cionando espaços de reflexão e desenvolvimento 
do pensamento crítico.

Em 2021, foram dois Gols de Cidadania realizados 
no Rio de Janeiro, um no formato remoto, com 
transmissão ao vivo, e outro presencial. Juntos, os 

eventos atraíram 454 pessoas.

Esporte e serviços são o forte do evento Gol de Cidadania

O empoderamento das Agentes Sociais é evidente  
nas artes produzidas

Território, diversidade e raça foram alguns dos temas 
trabalhados com as Agentes Sociais

Oficinas artísticas também estão na programação 
do Gol de Cidadania
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FORMAÇÃO DE AGENTES SOCIAIS

Contribui para o desenvolvimento pessoal de mulheres da comunidade, capacitan-

do-as para vislumbrar novas perspectivas de projetos de vida e para que se tornem 

multiplicadoras de conhecimentos e atitudes relacionados à equidade de gênero, 

combate à violência, diversidade, raça, direitos humanos, mercado de trabalho, 

inclusão digital e outros temas.

Em 2021, pela primeira vez, tanto a unidade São Paulo quanto Rio de Janeiro pude-

ram desenvolver o projeto. Devido à situação pandêmica, a execução do projeto foi 

no modelo híbrido, com encontros presenciais e online, o que permitiu uma formação 

integrada entre as mulheres dos dois estados. 

No segundo semestre, as mulheres participaram de uma atividade em parceria com a 

artista e educadora Caroline Luz que culminou no projeto “Artes Visuais como forma de 

conexão e expressão entre as mulheres”. A ação teve como objetivo garantir, através 

da arte, um espaço para debate, autoconhecimento e expressão sobre o cotidiano das 

mulheres e suas vivências relacionadas a gênero, diversidade, sexualidade, território, 

segurança pública, raça, família, dentre outros assuntos relevantes. A partir das histórias 

de vida, das lembranças e memórias, os desenhos e autorretratos produzidos resgatam 

mulheres como referência, anunciam e denunciam, expressam diversidade, dão visibi-

lidade à luta das mulheres e propõem possibilidades para romper com uma sociedade 

patriarcal e machista. A partir desse projeto visual, foi desenvolvida a Cartilha “A práxis 

no processo formativo de agentes sociais - Vivências artísticas como possibilidade 

de superação das violências”.

Debates sobre papéis de gênero e violência contra 
a mulher fazem parte da formação das Agentes

Primeira turma de Agentes Sociais do Rio de Janeiro se 
reúne na Fundação

https://www.goldeletra.org.br/wp-content/uploads/2022/04/GDL_publicacao_agentes-sociais_1512-1.pdf
https://www.goldeletra.org.br/wp-content/uploads/2022/04/GDL_publicacao_agentes-sociais_1512-1.pdf
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NÚMEROS DE 
SÃO PAULO

10  
mulheres da comunidade formadas 
como Agentes Sociais

4  
jovens pretos ou pardos inseridos 
no ensino privado com bolsa de 
estudos, sendo 2 meninos e  
2 menina

42  
pessoas impactadas indiretamente 
pelas ações do programa

60  
encontros de formação  
para as Agentes Sociais adaptadas 
ao formato online

NÚMEROS DO  
RIO DE JANEIRO

10  
mulheres da 
comunidade formadas  
como Agentes Sociais

120  
encontros de formação para  
agentes sociais em modelo híbrido 

2 
eventos de assistência 
à comunidade “Gol de Cidadania”,  
sendo um online e um presencial  
participação de  454 pessoas 
nos eventos

438  
pessoas atendidas  
pelo Plantão Social

 
1.314  
pessoas impactadas  
indiretamente pelo projeto

5 
reuniões com a Rede  
Intersetorial do Caju

3.062 
atendimentos às 
famílias e pessoas  
da comunidade

Participação na  
Pré-Conferência da Assistência  
Social e na 13ª Conferência  
Municipal de Assistência Social

Participação na reunião  
da Comissão Local da  
1ª Coordenadoria de  
Assistência SocialMulheres que inspiram as outras também foram 

retratadas entre as Agentes Sociais
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“    Procuro ser atenta e 
participar ao máximo dos 
nossos encontros, discutindo os 
assuntos em pauta e aprendendo 
uma com as outras. Amo essa 
formação de agentes sociais e 
as mulheres com quem divido 

minhas tardes”

“     Gosto muito da Fundação 
Gol de Letra, é demais. Quando 
tem esse tipo de evento, Gol 
de Cidadania, aí então eu não 
quero faltar uma atividade. Tem 
aquele compromisso de vir para 
Fundação que é bom, eu amo, 
não gosto de faltar. É importante 
por que a gente se exercita e é 

bom para nossa saúde.”

“   As crianças desenvolvem um 
trabalho bacana aqui dentro, um 
esporte que muitas das vezes não 
podemos está pagando lá fora, 
da comunidade, para as crianças. 
Passam o tempo aqui dentro da 
Fundação, ao invés de estar na rua 
aprendendo outras coisas que não 
vale a pena, estão aqui aprendendo 

esporte. Se divertindo.”

Luzinete de Sousa 
participante do evento Gol de Cidadania

Daniele Pinto Bernadino 
xxxxxx

Luciana Aparecida Fernandes 
49 anos, Agente Social em São Paulo

 

“    A formação mudou minha vida 
para melhor, eu era muito tímida, 
tinha muita dificuldade em me 
expressar me comunicar, não 
conseguia dar minha opinião. 
Hoje sou uma pessoa totalmente 
diferente graças à formação. 
Gosto muito dos temas que 
a gente estuda e debate, pois 
a gente está se armando de 
conhecimento, para ajudar outras 

pessoas, outras mulheres.”

Kyanne Cristhina Jesus da Silva 
22 anos, Agente Social em São Paulo

DEPOIMENTOS
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ASSOCIAÇÃO FRANÇA

Desde 2002, por meio da Associação Gol de Letra França, iniciativa criada 

por voluntários, a Gol de Letra tem uma representação institucional no país 

europeu, onde promove atividades de relacionamento, eventos, parcerias, e 

mobiliza recursos de empresas no exterior para apoio de projetos executa-

dos no Brasil.

Entre as ações promovidas pelo escritório localizado em Paris estão a edi-

ção anual do Trophée Gol de Letra – campeonato de futebol entre empre-

sas que visa à captação de recursos –, e a organização da etapa francesa 

do intercâmbio de jovens – realizado em parceria com a instituição esporti-

va francesa Sport dans La Ville.

O torneio corporativo Trophée Gol de Letra aconteceu no formato remoto 

em 2021, através de um campeonato de FIFA Football para Playstation. 

Foram 256 inscritos, e as partidas da semifinal e final foram transmitidas 

pela plataforma Twitch, com participações especiais do Raí, os jogadores 

de futebol Lucas Moura e Paquetá, que jogam em times franceses, e a pre-

sença de Arnaud “Séan” Garnier, jogador francês de futebol freestyle.

INTERCÂMBIO BRASIL - FRANÇA

Novas experiências, trocas culturais, viagens, amizades e muito crescimento! 

Esse é o objetivo do Intercâmbio Brasil-França, que desde 2002 recebe alunos da 

organização francesa Sport Dans La Ville para visitar a Fundação Gol de Letra e 

conhecer seus projetos e também envia educandos da Gol de Letra para a sede 

da Sport Dans La Ville na França para conhecer as ações lá desenvolvidas.

Estar em territórios diferentes, conhecer novas pessoas, aprender sobre 

culturas e hábitos diversos são vivências extremamente enriquecedoras para 

a ampliação da visão de mundo e do repertório cultural de adolescentes e 

jovens. Essa sólida parceria entre a Fundação Gol de Letra e a Sport Dans La 

Ville é capaz de proporcionar isso e muito mais!

Em 2021, devido ao cenário pandêmico e a falta de vacinas disponíveis 

para as faixas etárias atendidas pelo projeto na época, o intercâmbio nova-

mente não foi realizado.
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LOCAL PROGRAMA/ 
PROJETO

PÚBLICO  
ATENDIDO*

ATENDIMENTO 
SERVIÇO SOCIAL** PARTICIPANTES *** ALCANCE      

IINDIRETO****

SÃ
O

 P
A

U
LO

JOGO ABERTO 771 1.518 Não se aplica 2.313

PROGRAMA  
DE JOVENS 306 486 805 918

COMUNIDADES SP 14 Não se aplica Não se aplica 42

R
IO

 D
E 

JA
N

EI
R

O

JOGO ABERTO  
CAJU 319 701 340 957

JUVENTUDE E 
OPORTUNIDADE 195 383 Não se aplica 585

DOIS TOQUES 502 733 1.810 1.506

BIBLIOTECA 845 Não se aplica 5.115 2.535

COMUNIDADES RJ 438 1.319 454 1.314

TOTAL 3.390 10.170

TABELA DE 
ATENDIMENTOS

* Público Atendido: público matriculado e frequente

** Atendimentos Serviço Social: atendimentos às famílias e pessoas da comunidade

***  Participações em eventos ocorridos antes do decreto da pandemia, participações em oficinas online ou  
visualizações em transmissões ao vivo;

****  Alcance Indireto: cálculo do IBGE sobre pessoas que foram impactadas por um projeto em que membro da família ou 
comunidade participou (Ex.: Jogo Aberto SP 1.295/Público Atendido X 3 familiares = 5.325)

TOTAL DE ATENDIDOS DIRETOS:
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JUVENTUDES E O IMPACTO DA PANDEMIA EM SUAS VIDASPOLÍTICAS DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E JUVENTUDE

O departamento de Desenvolvimento Institucional (DI) realiza a prospecção, articula-
ção e engajamento que garantem a sustentabilidade financeira dos projetos através da 
mobilização e do relacionamento com os parceiros e apoiadores. Captação via leis de 
incentivos fiscais, eventos, campanhas de mobilização, doações de pessoas físicas e 
jurídicas, desenvolvimento de projetos e prestação de contas são algumas das ações 
desenvolvidas pelo setor que ajudam a manter a continuidade dos projetos da Funda-
ção. A comunicação dá suporte à captação, fortalece a presença institucional junto às 
empresas e sociedade civil e mobiliza pessoas em prol das causas do Esporte, Educa-

ção, Cultura e Formação para o trabalho.

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Em 2021, a Fundação Gol de Letra continuou realizando transmissões ao vivo para 
explorar, debater e difundir temas importantes relacionados à nossa atuação. Essa 
proposta se iniciou em 2020, com as atividades remotas, e decidimos manter o uso 
das “lives” como recurso e estratégia de posicionamento de marca e difusão de 
nossa missão, visão e valores.

No primeiro semestre, realizamos um encontro sobre “Políticas de Proteção à Infância 
e Juventude”, um debate mediado pelo gerente de projetos da Fundação, Felipe Pitaro, 
e os convidados: Amanda Lima, gerente global de programas e subsídios da Laureus 
Sport For Good; Andressa Silva, gerente de proteção à criança e ao adolescente da ACER 
Brasil; e Jonathan Hannay, gerente de relações institucionais da ACER Brasil e membro 
do Grupo de Trabalho Internacional das Salvaguardas  para Crianças no Esporte.

No segundo semestre, realizamos um debate sobre “Juventudes e o impacto da pande-
mia em suas vidas”. Neste encontro, convidamos dois jovens atendidos, Letícia Pereira e 
Vitor Augusto, além da socióloga Anabela Gonçalves, mãe, negra, indígena e ativista de 

gênero, política e cultura Juventudes e o impacto da pandemia em suas vidas.
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9.147  
seguidores 

no Instagram

2.892  
seguidores  
no LinkedIn

22.778  
seguidores  

no Facebook

36,6  mil
seguidores  
no Twitter

1,4 mil
inscritos  

no Youtube

21,4 mil  
visualizações  
no Youtube

20.766 
visitas no site ao  

longo do ano

60.036 
visualizações de páginas  

no site no ano

37
textos, publicações  

e artigos no blog

259  
citações e matérias  

na imprensa

189
Sócios  

Titulares

4 
campanhas de  

mobilização

65
estabelecimentos  

parceiros no Programa  
Nota Fiscal Paulista

 

  

 

2021 EM NÚMEROS

88
pessoas contribuíram com 
o financiamento coletivo 

para a reforma da nova sede 
administrativa em São Paulo, 

arrecadando R$ 62.585.

25 
empresas doaram ou 

contribuíram com a campanha 
de segurança alimentar com 
alimentos, itens de higiene e 

limpeza ou outros
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MOBILIZAÇÃO DE 
RECURSOS

As ações de mobilização fazem parte da estratégia de captação de 

recursos através da associação de marca a uma ação de responsabi-

lidade social, envolvendo clientes, colaboradores, parceiros e outros 

públicos de interesse.

 ⁕ Visa - Visa Causas

 ⁕ Starbucks – Caramel Day

 ⁕ P&G – Apoie Atletas do Amanhã

 ⁕  Sistema FECOMERCIO RJ (SESC E SENAC) - Leilão “Esculturas Mãos Dadas”

PROGRAMA SÓCIO TITULAR

O Programa trabalha com doações financeiras de pessoas físicas, de 

forma pontual ou recorrente, e que possibilitam a sociedade civil a apoiar a 

transformação de vidas de crianças/jovens e adolescentes das comunida-

des atendidas pela Fundação Gol de Letra.

O Programa Sócio Titular da Fundação Gol de Letra surgiu da necessidade 

de captação de verbas livres para arcar com custos que não são contem-

plados pelas outras fontes de captação, e que são fundamentais para a 

manutenção e realização dos Projetos.

 ⁕ 189 Sócios Titulares ativos (doações recorrentes)

 ⁕ 49 doações pontuais
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EMPRESAS DOADORAS DA CAMPANHA DE  
SEGURANÇA ALIMENTAR 2021

As empresas listadas aqui abaixo contribuíram com a campanha de se-

gurança alimentar realizada em 2021, doando alimentos, cestas básicas, 

recargas de cartões-alimentação ou itens de limpeza e higiene. Você pode 

saber mais sobre a campanha na página XXX.

 ⁕ Alupar

 ⁕ Arkema

 ⁕ Atados

 ⁕ Banco Sofisa

 ⁕ BAT Brasil

 ⁕ B3 Social

 ⁕ Consulado Francês

 ⁕ Decathlon 

 ⁕ Grupo Hinode

 ⁕ EuApoio

 ⁕ IMBRA

 ⁕ Instituto Capim Santo

 ⁕ Instituto Center Norte

CAPTAÇÃO VIA LEIS DE INCENTIVO

As Leis de Incentivo Fiscal são um instrumento usado pelo governo para esti-

mular que a pessoa jurídica ou física possa escolher destinar uma parte dos 

impostos que já seriam pagos por ela para algum projeto social. Na prática, 

o poder público abre mão de uma parte dos recursos que receberia, para 

incentivar a execução de iniciativas sociais, culturais, educacionais, de saúde 

e esportivas, em benefício da população. O investidor, por sua vez, apoia 

projetos positivos e transformadores executados no país.

 ⁕ Lei de Incentivo Ao Esporte - Federal

 ⁕  Condeca - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - Estadual

 ⁕  Lei Municipal De Incentivo à Cultura/ Lei do ISS Rio De Janeiro – Municipal

 ⁕ Instituto Muda Brasil

 ⁕ Instituto Resgatando Vidas

 ⁕ L’oreal

 ⁕ Microsoft

 ⁕ Manuplast

 ⁕ Odontoprev

 ⁕ ONG Gerando Falcões

 ⁕ ONG Ipanema

 ⁕ ONG União BR

 ⁕ Puratos

 ⁕ Tecnoset

 ⁕ Templo 

 ⁕ Ticket Alimentação
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PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA

O Programa Nota Fiscal Paulista é um estímulo à cidadania fiscal no Esta-

do de São Paulo, que tem por objetivo estimular os consumidores a exi-

girem a entrega do documento fiscal na hora da compra de mercadorias, 

bens e serviços de contribuintes do ICMS. Em troca, o consumidor tem 

direito a um crédito e a concorrer a prêmios.

Faz alguns anos, a Secretaria da Fazenda permite que os cupons , sejam 

doados para ONGs e Fundações, e que esses cupons sejam revertidos em 

créditos que ajudam essas instituições em suas respectivas causas.

 ⁕ Abruzzi Restaurante

 ⁕ Amor aos Pedaços

 ⁕ Babbo Giovanni

 ⁕ Bar Zero Grau Tatuapé 

 ⁕ Barouche

 ⁕ Bebel Bar e Restaurante 

 ⁕ Blem - Barueri

 ⁕ Boamesa Leopoldina

 ⁕ Bonete Restaurante Paulista 

 ⁕ Boteco Coutinho

 ⁕ Brigadeiro Pizzas

 ⁕ Canaille

 ⁕ Cuca Toy’s

 ⁕ DISK BURGUER

 ⁕ Ema Restaurante - Bela Cintra

 ⁕ Empório Canto da Cerva

 ⁕ Fortes e Valente Lanchonete 

 ⁕ Frangó Bar

 ⁕ Galeria Grill Lanches

 ⁕ Habib’s - Vl.Albertina

 ⁕ Kop Koffee - Morumbi Shopping 

 ⁕ Kop Koffee - Trianon Paulista

 ⁕ Loja Japonesa

 ⁕ Mamaggiore - Vl.Leopoldina2

 ⁕ Mamaggiore- Vl.Leopoldina

 ⁕ Matilda Lanches - Consolação

 ⁕ Matilda Lanches - Pinheiros

 ⁕ May GastronomiaTintas JD Multitintas

 ⁕ Monte Verde Pizzaria

 ⁕ Morumbi Shopping

 ⁕ Muquito Restaurante

 ⁕ O’Malley’S Bar

 ⁕ Peixaria Bar

 ⁕ Pompéia Bar

 ⁕ Ponto Chic - Perdizes1

 ⁕ Ponto Chic - Perdizes2

 ⁕ Recreio da Serra

 ⁕ Restaurante Cântaros

 ⁕ Restaurante Ilha Paulista 

 ⁕ Restaurante Marakuthai - Itaim Bibi

 ⁕ Restaurante Marakuthai - Jd. Paulista

 ⁕ Snack Point Burguer - Vl.Romana

 ⁕ Spazio Vintagé Café

 ⁕ Spot

 ⁕ Supermercado Hirota: 
 » Loja Aclimação

 » Loja Campo Belo

 » Loja Ipiranga

 » Loja Ipiranga (7)

 » Loja Ipiranga(3)

 » Loja Morumbi 

 » Loja Paraíso

 » Loja Santa Cecília

 » Loja São Bernardo do Campo

 » Loja São Caetano do Sul

 » Loja Saudé

 »  Loja Tatuapé 

 » Loja Vila Bertioga

 » Loja Vila Gumercindo

 »  Loja Vila Madalena

 » Loja Vila Monumento

 ⁕ Tappo

 ⁕ “Tintas JD 

 ⁕ Multitintas”

 ⁕  Vanda Calçados :
 » Jd. Tranquilidade

 » Jd.Rosa de França

 » Vl. Galvão
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FINANCIAMENTO COLETIVO – NOVA SEDE  
ADMINISTRATIVA DE SÃO PAULO

A Fundação Gol de Letra voltou a ter uma sede administrativa no coração 

da Vila Albertina, em São Paulo, o que vai fortalecer ainda mais a rede local 

de atores do bairro e nossa relação com as famílias. Para adaptar a casa 

às nossas necessidades, fizemos uma vaquinha de arrecadação no site 

Benfeitoria, que arrecadou R$ 62.585,00 com 88 doadores para financiar 

parte da reforma do nosso novo espaço.

Essas são algumas pessoas que tornaram esse sonho possível:

 ⁕ Ana do Amaral Mesquita

 ⁕ Augusto Gomes

 ⁕ Bettina Boklis

 ⁕ Camila Callegari

 ⁕ Daniela C Cunha

 ⁕ Eduardo Cecilio Vieira de Oliveira

 ⁕ Eloisa Carvalho De Sousa

 ⁕ Erika Azevedo

 ⁕ Flavia Rocha

 ⁕ Gabriel Araújo Silva

 ⁕ Heber Blain Gonçalves

 ⁕ Laura Santana

 ⁕ Luiz Carlos Alves de Sousa

 ⁕ Maira Sahd

 ⁕ Marcella Draib vieira De Oliveira 

 ⁕ Rafael de Souza Santos

 ⁕ Raimar Souza Vieira de Oliveira 

 ⁕ Regina Abadia Naimr Cecílio 

 ⁕ Roberto Savio de Oliveira Jr

 ⁕ Rodrigo Yokouchi Santos

 ⁕ Rosana Sória

 ⁕ Sérgio da Costa Leite

 ⁕ Telma Antonia Jobes
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PARCEIROS
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MASTER

DIAMANTE

PLATINA

OURO
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PRATA

BRONZE

uma marca Edenred
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TECNICOS

APOIO

PATROCINIO ISS - RJ
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DEMONSTRATIVO 
FINANCEIRO

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FUNDAÇÃO GOL DE LETRA  
  
Demonstrações Financeiras para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
Relatório dos Auditores Independentes 
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Fundação Gol de Letra 
Demonstrações financeiras em  
31 de dezembro de 2021 e 2020 

 
 

5 
 

 

Ativo Nota 2021 2020 Passivo Nota 2021 2020

Circulante Circulante
Caixa e equivalente de caixa 4 15.453.358    14.045.113   
Caixa 4 379                 6.050             
Bancos Cta.Movimento e Aplicação S/ Restrição 4 1.563.862        1.576.272       Salários, férias e encargos sociais 6 389.828          318.260        

Obrigações tributárias 3.410              1.096            
4 13.889.117      12.462.791     Outras contas a pagar 7.760              10.368          

Adiantamentos 749.670          203.902          
Outros Ativos Circulantes 4.539              -                400.998         329.724       

Projetos a incorrer 7 15.977.429      15.991.437    
Recursos a receber 1.809.953        3.417.596       Contas a pagar rec restritos 39.117            13.313          

18.017.519    17.666.611   16.016.546    16.004.750  
Não circulante

Outras contas 8 1.800.000        1.800.000      
Não circulanteDepósitos judiciais 6.996              6.996             Receitas Diferidas 9 755.098          758.281        

Imobilizado 5 6.009.286        5.756.394       
Intangível 5 11.911            12.435           

2.555.098      2.558.281    
6.028.193      5.775.825     

Patrimônio líquido 11
Patrimônio social 2.600.469        2.578.093      
Ajuste de Avaliação Patrimonial 1.949.210        1.978.438      
Superávit / (Déficit) do exercício 523.391          (6.850) 

5.073.070      4.549.680    

Total Ativo 24.045.712    23.442.436   Total Passivo 24.045.712    23.442.436  

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Bancos Cta.Movimento e Aplicação C/ 
Restrição - Recusrsos de Projetos

ROGERIO 
GERLAH 
PAGANATTO:1
2930690860

Assinado de forma digital 
por ROGERIO GERLAH 
PAGANATTO:1293069086
0 
Dados: 2022.06.09 
10:25:21 -03'00'



FUNDAÇÃO GOL DE LETRA | RELATÓRIO ANUAL 2021

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

57

Fundação Gol de Letra 
Demonstrações financeiras em  
31 de dezembro de 2021 e 2020 

 
 

9 
 

 

 
  
 

Fundação Gol de Letra
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais

Superávit / (Déficit) do exercício         523.391 (6.850) 
Depreciação e amortização           85.121            2.962 

        608.512 (3.889) 
(Aumento) redução nos ativos

Recursos relacionados a projetos
Adiantamentos (545.768) (42.099) 
Contas a receber 1.607.643     (2.497.517) 
Depósitos judiciais -                  130.258       
Outros Ativos (4.539) -                  

Aumento (redução) nos passivos
Projetos a incorrer 11.795         6.363.386     
Outras contas a pagar (2.609) (138.393) 
Salários, férias e encargos sociais 71.569         40.671         
Obrigações tributárias 2.314           457              
Outras contas -                  -                  
Receitas diferidas (3.183) (40.075) 

Caixa líquido (proveniente)/ aplicado das atividades operacionais 1.745.734     3.812.799     

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aquisições de imobilizado e intangível (337.489) (176.561) 

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (337.489) (176.561) 

(Redução)/ aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 1.408.245     3.636.239     

Demonstração da (redução)/ aumento do caixa e equivalentes de caixa
Saldo no início do exercício 14.045.113   10.408.874   
Saldo no final do exercício 15.453.358   14.045.113   

1.408.245     3.636.239     

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ROGERIO GERLAH 
PAGANATTO:129
30690860

Assinado de forma digital 
por ROGERIO GERLAH 
PAGANATTO:12930690860 
Dados: 2022.06.09 
10:26:25 -03'00'

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O DOCUMENTO COMPLETO

https://www.goldeletra.org.br/wp-content/uploads/2022/08/DFs-2021-Auditado.pdf
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