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Crianças e adolescentes fisicamente saudáveis, através da prática de jogos e atividades esportivas.

AMBIÇÃO

ESPORTE É SAÚDE! I GRUPO COMUNITÁRIO CRIANÇA FELIZ

CONTEXTO E PÚBLICO

Crianças e adolescentes de 06 a 14 anos e 11 meses da Vila Brandina, em Campinas/SP, na área de invasão onde tráfico de drogas, 
trabalho informal, maus tratos, abuso sexual, violência doméstica e gravidez precoce são frequentes.

A prática do esporte é importante para a saúde e  bem-estar de 
todos.
Para as crianças e adolescentes pode ser um fator fundamental 
de desenvolvimento, crescimento e ajuda com problemas de 
relacionamento à descoberta do corpo. 
O esporte deve ser introduzido na vida da criança de uma 
forma gradual, levando em conta o fator lúdico e divertido da 
prática de atividade física.
O esporte contribui ainda para que as crianças e adolescentes:
1- Façam amigos e  ingressem na sociedade;
2- Aprendam a seguir regras;
3- Superem a timidez ou a vergonha;
4- Controlem impulsos e ansiedade;
5- Sejam mais colaboradoras e menos individualistas ou 
egoístas;
6- Reconheçam e respeitem alguém que sabe mais que elas;
7- Melhorem coordenação motora;
9- Cresçam física e emocionalmente;
10- Tenham corrigidos possíveis problemas físicos;
11- Potencializem bons hábitos;

RAZÕES PARA APOIAR

ENTREGAS

90 crianças e adolescentes saudáveis fisicamente, com índice de massa corpórea normal, frequentando semanalmente o espaço físico 
até dezembro/18.

12- Dominem seus movimentos;
13- Estimulem cuidados com a saúde e higiene pessoal;
14- Tenham responsabilidades e compromissos.
 
Esse projeto contribui com os seguintes Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável: 

SOLUÇÃO

Adequação do espaço físico – a ser utilizado 
cinco vezes por semana;

Serão contempladas 90 crianças e adolescentes 
semanalmente sendo eles divididos em dois 
períodos (manhã e tarde) e subdivididos em três 
grupos por período;

O esporte tem o propósito de integrar e a 
capacidade de trabalhar em grupo, respeitar as 
diferenças e estimular o hábito saudável



PROPONENTE
O Grupo Comunitário Criança Feliz é uma Instituição de Assistência Social, de caráter filantrópico, que atende de forma gratuita, 
planejada e continuada. Foi fundada em dezembro de 1989 pela Associação de Moradores do bairro da Vila Brandina. A entidade 
presta atendimento direto à 90 crianças e adolescentes dessa comunidade.

Os principais serviços proporcionados são:
Atividades socioeducativas através de ações complementares à escola, como capoeira, dança, musicalização, teatro, artes manuais, 
culinária, karatê, biblioteca, brinquedoteca, atividades esportivas, informática e atendimento social às famílias e comunidade.

Parcerias já estabelecidas:
Tok Stok, Pão de Açúcar, Sociedade Hípica de Campina, Academia Swimming, P.H. Institute, Ceasa – Alimentação Escolar

Certificado de Honra ao Mérito: 
1 - FEAC – Federação das Entidades Assistenciais de Campinas  -  2003;
2 - Câmara Municipal de Campinas – 2006;
3 - Câmara Municipal de Campinas – 2016.

INVESTIMENTO

Contrapartida da entidade Apoio financeiro

Despesas  1° Trimestre /18 2° Trimestre /18 3° Trimest re/18 4° Trimestre /18 
Recursos Humanos R$ 4.335,00 R$ 4.335,00 R$ 4.335,00 R$ 4.335,00 
Materiais Esportivos    
(bolas, corda, etc...) 

R$ 400,00 -- R$ 400,00 -- 

Material Permanente 
(Lona Sintética para 
Recepção)  

R$ 1.738,00 -- -- -- 

Material Permanente 
(Sombreador-Tela 
Termoplástica - área 
externa)  

R$ 5.669,00 -- -- -- 

Material Permanente 
(Balança Mecânica 
Antropométrica) 

R$ 972,00 -- -- -- 
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CONTATOS

(19) 3294-4920
g.c.feliz@terra.com.br

facebook.com/grupocomunitariocriancafeliz/

MAIS FORMAS DE PARTICIPAR E APOIAR

Responsável: Alessandra (Coordenadora Administrativa)

ESPORTE É SAÚDE! I GRUPO COMUNITÁRIO CRIANÇA FELIZ

1. Doações de roupas, calçados, brinquedos, utensílios em geral para bazar;
2. Doações de alimentos não perecíveis, materiais de limpeza para uso interno da entidade;
3. Voluntariado;
4. Sócio contribuinte.

http://facebook.com/grupocomunitariocriancafeliz/
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