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AMBIÇÃO

Por meio do esporte e lazer, garantir motivação e interação saudável a crianças e adolescentes.

CONTEXTO E PÚBLICO
Crianças e adolescentes de 2 a 15 anos expostas ao contexto de tráfico de drogas, desemprego, violência doméstica, negligências, 
moradoras do Jardim Novo Flamboyant e bairros do entorno na região Leste de Campinas/SP. 

ENTREGAS
350 crianças e adolescentes praticando, semanalmente, atividades esportivas e de lazer até dezembro do ano de 2018.

O esporte em si tem o poder de motivar crianças e 
adolescentes a preencherem sonhos diminuindo sua 
vulnerabilidade, bem como aumentar a qualidade de vida 
trazendo benefícios para a saúde e disciplina que perdurará 
por toda a vida, proporcionando boa saúde e bem-estar.

RAZÕES PARA APOIAR

SOLUÇÃO

MAIS ESPAÇO PARA CRESCER E VENCER I SERVIÇO SOCIAL NOVA JERUSALÉM

1ª 
ETAPA

Instalação da grama 
sintética e alambrado.

Desfrutar do espaço, praticando
atividades esportivas e de lazer.

Elaborar um plano de ação contendo: 

• Organização dos dias e horários que o espaço do 
campo de futebol será utilizado. 

• Atividades que serão realizadas com as crianças e 
adolescentes.

• Definir regras de boa convivência e uso do local. 
• Quais os materiais específicos 

que podem ser usados no ambiente. 
• Avaliação das expectativas.  

2ª 
ETAPA

3ª 
ETAPA



 O Serviço Social Nova Jerusalém tem 
proporcionado a crianças e adolescentes 
a valorização de suas identidades 
culturais, oferecendo ao longo de 26 
anos esporte, arte, cultura e educação 
básica, assegurando afetividade, respeito 
e ensino. Assim, procura garantir o 
desenvolvimento integral e também o 
fortalecimento de vínculos com seus 
familiares e comunidade em que vivem. 

Atualmente atua com: 

PROPONENTE
Educação infantil para  120 
crianças de 2 a 6 anos.  

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 
para 220 crianças e adolescentes 
de 6 a 14 anos. 

Conta com a parceria do FIEC – Fundo 
de Investimentos Esportivos de 
Campinas que investe no esporte e lazer, 
dando apoio financeiro ao  projeto 
Falcões do Judô;

Empório Saúde é um dos nossos 
patrocinadores, também apoiando 
financeiramente o esporte Judô;

Ainda temos parceria, há 15 anos, com a 
Gun Lake Community Church, que 
colabora financeiramente com o Serviço 
Social.

INVESTIMENTO
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Ÿ

significativo para a entidade.

Ÿ Aulas abertas aos participantes.

Ÿ Contribuir com doações de roupas, utensílios domésticos, móveis, entre outros itens, que venham a fazer parte do bazar que 
funciona semanalmente às sextas-feiras. 

Ÿ Uma vez por semestre acontece o dia da Pizza e para realização desse evento precisamos de voluntários que invistam nos 
ingredientes, ajudem na divulgação e vendas das pizzas e também tenham participação na preparação e confecção das pizzas.

Ÿ No final do ano, contamos com a colaboração de algumas empresas que doam presentes.

Terminada as instalações, haverá uma festa de inauguração e nossos parceiros serão convidados a participarem desse ato tão 

A contrapartida desse projeto será financiada pelo Espaço Crescer e Vencer. A instalação e instaladores já estão inclusos no valor 
da grama sintética e demais demandas.

CONTATOS

www.ssnjcamp.org

facebook.com/ssnjcamp/

Responsável: Carolina Bites Corrêa Santos
(19) 3253-1997
carol@ssnjcamp.org

CONTRAPARTIDA

MAIS FORMAS DE APOIAR E PARTICIPAR

https://www.facebook.com/ssnjcamp/
https://www.facebook.com/ssnjcamp/
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