FAMÍLIA DO ESPORTE
AT UANDO PELA SOC IEDA DE
RELATÓRIO DE
ATIVIDADES 2021

UM “NOVO NORMAL”, COM
MUITOS DESAFIOS E GRANDES
OPORTUNIDADES

A continuidade da pandemia, paralelamente
ao avanço da pobreza nas populações mais
vulneráveis, traçou um ano ainda complexo. O
trabalho a distância, em muitas situações, não
respondia às necessidades das comunidades. Por
isso, criamos estratégias seguras para atender,
presencialmente, as pessoas nos seus territórios, o
que nos aproximou ainda mais de nosso públicoalvo e nos colocou em contato com muitas famílias
invisíveis, até então, totalmente negligenciadas
pelo sistema.
Nunca a estratégia de assistência social foi tão
essencial nesse processo, somada às ações
humanitárias, de educação integral e de atividades
físicas e esportivas, configurando um atendimento
360 graus para apoiar crianças, jovens e idosos
em um dos períodos mais obscuros da história
brasileira e de toda a humanidade.
Por meio de projetos realizados com empresas e
instituições ao nosso lado, conseguimos aumentar
nossa operação, dar continuidade aos programas e
lançar novas ações.
Foi o ano em que ultrapassamos as fronteiras
do estado de São Paulo para atuar no Norte e
Nordeste do País, por meio da implementação
do projeto Rede Esporte Treino Social, na nossa
gestão da Rede Esporte pela Mudança Social
(REMS), lançando uma iniciativa de formação
inovadora para educadores, líderes e gestores das
organizações.

Por fim, em 2021, pudemos olhar, de maneira
especial e dedicada, para a equipe interna, ou
seja, cuidar de quem cuida. Realizamos encontros
formativos, focados no bem-estar mental e físico
de nossos colaboradores e no fortalecimento de
suas habilidades técnicas e socioemocionais. Isto
porque é esse time que está na linha de frente,
lidando com as dores de nossos beneficiados.
Nossos profissionais precisam receber todo
o suporte para atuar com total eficiência,
preservando sua saúde emocional e física. Posso
dizer que a iniciativa não só nos fortaleceu como
nos aproximou ainda mais.
Entender o papel de cada um nesse ecossistema
social e, ao mesmo tempo, ter a consciência de que
nunca estamos sozinhos, porque a colaboração
é o que nos move, são os combustíveis para que
assumamos o compromisso pessoal e coletivo com
a causa da educação por meio do esporte.
O nosso fazer se torna cada vez mais qualificado
porque quem está por trás de cada avanço
também se sente acolhido e empoderado. Isto
é “sermos juntos”. Isto é o Instituto Família
Barrichello.
Nas próximas páginas, confira o que realizamos
coletivamente e o quanto ainda precisamos
conquistar. Por isso, venha também fazer parte
desta família!
Boa leitura!

WILLIAM BOUDAKIAN
Diretor-Executivo

NOSSA ATUAÇÃO

EM 2021
Mesmo com tantos desafios trazidos por mais um ano
sob os efeitos negativos da pandemia, nós conseguimos
seguir em frente e fortalecidos para apoiar o bem-estar
e o desenvolvimento de crianças, jovens e idosos de 18
cidades do país.

Nosso público-alvo são crianças, jovens e idosos em
situação de vulnerabilidade socioeconômica.

ABRANGÊNCIA
1 CAMPANHA HUMANITÁRIA

1.306
FAMÍLIAS ATENDIDAS
DIRETAMENTE

7 PROJETOS SOCIAIS

1.301
1.597
130
230
613

CRIANÇAS EM
DESENVOLVIMENTO
INTEGRAL
IDOSOS ATIVOS E
MAIS QUALIDADE
DE VIDA
EDUCADORES
ORIENTANDO AS
ATIVIDADES
GESTORES
ACOMPANHANDO A
EQUIPE E O PROJETO
FAMÍLIAS
IMPACTADAS
DIRETAMENTE

5.224
PESSOAS CONTEMPLADAS
INDIRETAMENTE PELA AÇÃO

TERRITÓRIO

34
40
12

NÚCLEOS DE
ATENDIMENTO

INSTITUIÇÕES
PARCEIRAS

MUNICÍPIOS
DE ATUAÇÃO

26
10.858
EMPRESAS
PARCEIRAS

PESSOAS IMPACTADAS
INDIRETAMENTE

O Rede Esporte Treino Social
levou a nossa família para diversas
regiões do país em 2021:

MOGI MIRIM
REGIÃO NORTE
ACRE - RIO BRANCO
AMAZONAS - MANAUS
RONDÔNIA - PORTO VELHO
REGIÃO NORDESTE
BAHIA - CAMAÇARI
CEARÁ - MARANGUAPE
PIAUÍ - PEDRO II
SUDESTE
RIO DE JANEIRO - RJ

SÃO PAULO
COTIA
TABOÃO DA SERRA

SAIBA MAIS NA PÁGINA
DO PROJETO

A corrida contra a Covid-19 ainda não acabou.
Mas já avançamos muitas posições. O nosso trabalho
tem apoiado famílias que estavam sem qualquer
assistência. Cidadãos que não conheciam, sequer, seus
direitos e como acessar a rede de assistência em suas
comunidades. Por isso, além de oferecer oportunidades
esportivas, ancoradas na educação e no bem-estar,
o Instituto Família Barrichello tem olhado para a
população invisível, dando-lhe voz e espaço para que
possa entrar nessa corrida coletiva e vencer os desafios
que a pandemia trouxe para cada pessoa e para toda a
sociedade. A urgência é enorme e precisamos acelerar.
É por isso que contamos com tantas instituições e
empresas ao nosso lado e com uma equipe incrível,
apaixonada pelo que faz. Nós vamos superar estes
tempos, sempre juntos e tendo crianças, jovens e idosos
como foco de nossa atuação. Em 2021, demos grandes
passos. Em 2022, a corrida continua e queremos, com
você, chegar na frente!

- Rubens Barrichello

PILARES

ESTRUTURANTES
Atuação nas comunidades para mapear e
atender às necessidades dos beneficiários,
com base na escuta e no diálogo, em
parceria com instituições dos territórios.
Ponte entre as necessidades das
populações e o sistema de garantia
de direitos.

Atuamos com base em três pilares integrados que geram
oportunidades de enfrentamento às desigualdades sociais
para promover o desenvolvimento humano de nosso
público-alvo.

Ações que envolvem atividades
físicas e o brincar para
fortalecer a saúde, o equilíbrio
físico e mental e a promoção
de uma vida social ativa.

Iniciativas para a promoção
do desenvolvimento integral,
especialmente focadas na prática
das competências socioemocionais
e habilidades para a vida, com o
objetivo de favorecer o sucesso dos
indivíduos em todos os níveis.

ESPORTE

EDUCAÇÃO

Nossas iniciativas são estruturadas e implementadas a partir de
três eixos estratégicos:

1
2
3

MOBILIZAÇÃO EM REDE
Articulação de parcerias e presença em
espaços decisórios para fomentar políticas
públicas voltadas ao desenvolvimento
integral dos indivíduos.

Promover o desenvolvimento humano por
meio da educação pelo esporte e assistência
social, gerando melhor qualidade de vida
para as famílias brasileiras de baixa renda.

PROGRAMAS E PROJETOS
Criação e implementação, em parceria,
de iniciativas que promovam mudanças
sistêmicas e sustentáveis para as
populações dos territórios.

DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO
Elaboração e compartilhamento de estudos
e pesquisas e realização de formações para
fortalecer o ecossistema de educadores e
organizações que atuam pela causa.

O esporte tem o poder
transformador dentro das
famílias e da sociedade.

Justiça
Verdade
Bondade
Transparência
Cooperação
Inovação

AÇOES HUMANITÁRIAS

NÃO PODEM PARAR
Nossa equipe de profissionais de assistência social e de educadores foi a campo para ouvir e acolher as
famílias, seguindo todos os protocolos de segurança.
Para apoiar as populações mais vulneráveis, demos continuidade às ações voltadas à garantia da segurança
alimentar e da conscientização sobre o combate ao coronavírus.
Em parceria com instituições locais – a plataforma Benevity e a Associação da Pedagogia de Emergência no
Brasil –, impactamos a vida de mais de 1.000 famílias.

SOS COVID-19
CORRER CONTRA A FOME
Segurança alimentar por meio de cartões-alimentação.

1.000 FAMÍLIAS
BENEFICIADAS NO EXTREMO SUL DE SÃO PAULO

Apoio da Benevity

Por meio da Benevity, empresas dos Estados Unidos e
Canadá participaram da campanha, beneficiando famílias
de baixa renda, por três meses, com cartões-alimentação
nos territórios de maior vulnerabilidade, como Parelheiros,
Grajaú, Marsilac e Barragem.

DOE ESPERANÇA E
AÇÕES QUE ALIMENTAM
Segurança alimentar por meio de cartões-alimentação.

217 FAMÍLIAS
BENEFICIADAS (DOE ESPERANÇA)

89 FAMÍLIAS
BENEFICIADAS (AÇÕES QUE ALIMENTAM)

Apoio da Associação da Pedagogia de Emergência
no Brasil

Por meio da Associação da Pedagogia de Emergência no
Brasil, responsável pelas duas campanhas, foi possível captar
recursos na Alemanha para apoiar famílias nos territórios
de maior vulnerabilidade: Parelheiros, Grajaú, Marsilac e
Barragem, no extremo sul da cidade de São Paulo.

UM PERCURSO QUE UNE

PEDAGÓGICO, AÇÃO E
TRANSFORMAÇÃO
Quando pensamos nos projetos, pensamos nas pessoas
que queremos beneficiar e, sobretudo, transformar.

UM CALENDÁRIO DE FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO
Em 2021, definimos um calendário de macrotemas
para pautar encontros, eventos, atividades, rodas de conversa
e outras formas de diálogo com os beneficiados, parceiros
e educadores de nossos projetos. Para além dos objetivos
específicos de cada iniciativa, vimos a necessidade de dar luz a
assuntos que afetam o cotidiano das pessoas e que precisam
ser foco de atenção de todos e de cada um para a
construção de uma sociedade mais justa,
inclusiva e diversa.

Muitas são as histórias de vida, tocadas pelas
oportunidades dessa grande rede de colaboração
alavancada pelo Instituto. Experiências que nos
alimentam de esperança e certezas sobre o nosso
trabalho e os caminhos que devemos perseguir para
continuar com a nossa missão.
Conheça nossos projetos e algumas dessas histórias.

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

Férias Ativas

Justiça Social

Meninas e Mulheres no esporte

30 - Dia Mundial da Não Violência
e Cultura da Paz

20 – Dia Mundial da Justiça Social

8 – Dia Internacional da Mulher

ABRIL

MAIO

JUNHO

Casa e comunidade

O brincar alerta

Cultura e jogos antigos

6 – Dia do Esporte para o
Desenvolvimento Humano
e pela Paz

15 – Dia Internacional da Família

21 – Dia Mundial da Infância

15 – Dia Mundial da
Conscientização da Violência
Contra a Pessoa Idosa

28 – Dia da Educação

18 – Dia do Enfrentamento e
Combate à Violência Sexual
Contra Crianças e Adolescentes

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

Direito das crianças

Paternidade Ativa

Movimento é vida

13 – Aniversário do ECA
(direito ao brincar)

12 – Dia Nacional dos Direitos
Humanos
29 – Combate ao Fumo

OUTUBRO

NOVEMBRO

Alimentação saudável

Raízes do Brasil

16 – Dia Mundial da Alimentação
17 – Dia Internacional da Erradicação
da Pobreza

20 – Dia Nacional da
Consciência Negra

1 – Dia do Profissional de Educação
Física
19 – Dia Nacional do Educador Social
22 – Dia Mundial Sem Carro

DEZEMBRO
Solidariedade
10 – Dia Internacional dos Direitos
Humanos
20 – Dia Internacional da
Solidariedade Humana

PARA VIVER MELHOR

NÃO TEM IDADE
PROJETO

VIVER MELHOR
Viver Melhor São Paulo e Viver Melhor Mogi Mirim
são iniciativas voltadas ao público adulto e de idosos
em situação de vulnerabilidade, com oferta de
atividades físicas e espaço para socialização, ideais
ao desenvolvimento de habilidades cognitivas e
socioemocionais.
O objetivo é favorecer a autonomia, a independência
física e o envelhecimento saudável dessa população. Os
exercícios são cuidadosamente pensados para as faixas
etárias, levando-se em conta os potenciais de cada uma
e cada um. Os educadores são preparados para dar todo
o suporte e atenção aos participantes, em sua maioria
pessoas idosas.
Em São Paulo, as atividades aconteceram a distância, por
meio de vídeo, até outubro, quando foram retomadas as
aulas presenciais. Em Mogi Mirim, as aulas tiveram início
em setembro, no formato presencial.

VIVER MELHOR SÃO PAULO

1.400

01

PARTICIPANTES

EMPRESA
PATROCINADORA

14 NÚCLEOS

14 PARCEIROS
LOCAIS

2

INSTITUIÇÕES APOIADORAS

VIVER MELHOR MOGI MIRIM

197

04 EMPRESAS

PARTICIPANTES

PATROCINADORAS

04 NÚCLEOS

04 LOCAIS

PARCEIROS

SEGUNDO AVALIAÇÃO FEITA COM
PARTICIPANTES E EDUCADORES
Houve uma melhora na condição de saúde após a
participação no projeto
Vários idosos foram liberados pelos seus médicos do
uso de medicamentos
Foram fortalecidas capacidades de aptidão física,
cardiorrespiratória, força muscular e flexibilidade
Detectou-se melhora na capacidade funcional para a
realização de atividades cotidianas

SEM DORES E SEM MEDOS
Dona Teresa de Azevedo Costa tem 75 anos, mas a alma
é de uma jovem cheia de disposição para cuidar da casa,
em Mogi Mirim, e de seus quatro animais de estimação.
Quem a vê não imagina que ela convive com uma série
de problemas crônicos: osteoporose, dores na coluna e
artrose nos dois joelhos.
O maior medo de dona Teresa é depender dos outros
e ficar presa a uma cama. Por isso, ela decidiu que não
podia se acomodar e resolveu praticar atividade física.
Um dia, há três anos, viu um cartaz anunciando o Projeto
Viver Melhor. Resolveu participar e não saiu mais.
“O projeto é muito bom, as minhas dores acabaram.
Hoje mesmo eu amanheci travada, mas fui à aula e
saí sem dor. A turma é muito unida e os professores
são excelentes, fazem os exercícios com a gente, nos
corrigem, ajudam nas dificuldades. E a ‘cabeça’ melhorou
também, viu? Eu era muito esquecida, mas estou
superbem agora”, relata animada.
Planos para o futuro?
Dona Teresa tem sim: “O meu principal objetivo em
2022 é ficar cada dia melhor. Estou superfeliz com as
atividades”, comemora.

NOVAS GERAÇÕES COM
EDUCAÇÃO E ESPORTE:

CAMINHO PARA O
FUTURO
PROJETO

EURECA
O projeto Eureca atende crianças e adolescentes
(6 a 15 anos) por meio de atividades esportivas que
desenvolvem as competências socioemocionais,
fortalecem a autoestima e a identidade, a partir da
construção de um projeto de vida e a criação de vínculos
parentais sólidos e afetivos. As famílias dos atendidos
também recebem apoio da assistência social e os
benefícios das ações humanitárias.

EURECA

249

CRIANÇAS
E ADOLESCENTES
BENEFICIADOS

238 FAMÍLIAS
ATENDIDAS

05 EMPRESAS
PATROCINADORAS

02 PARCEIROS
LOCAIS
04 NÚCLEOS
NA REGIÃO CENTRAL
DE SÃO PAULO

PROJETO

E.C.A.

ESPORTE E CIDADNIA E AÇÃO
O projeto Esporte e Cidadania em Ação (ECA) acontece
em regiões vulneráveis da cidade de São Paulo: na zona
sul, na região central e na Lapa de Baixo. O objetivo é levar
a crianças e adolescentes, de 6 a 15 anos, a prática da
atividade esportiva e o estilo de vida saudável, associados
ao desenvolvimento de competências socioemocionais para
fortalecer valores humanos, relações familiares, vínculos
sociais e comunitários.
As famílias dos beneficiados contam com suporte da
assistência social, atendimento comunitário, informações e
guia de atividades para seus filhos e filhas, além de serem
beneficiadas pelas ações humanitárias

PROJETO E.C.A.
Fortaleceu o desenvolvimento físico e motor dos
participantes
Melhorou os níveis de atenção e concentração
Propiciou convivência mais saudável dos atendidos com
pessoas de seu convívio
Realizou 334 produções de materiais sobre direitos
socioassistenciais
Disponibilizou conteúdo sobre benefícios
socioassistenciais a 374 pessoas
Encaminhou 348 pessoas à rede de assistência social
Oportunizou informações e cursos gratuitos sobre
empregabilidade para 40 adolescentes
Produziu 7 vídeos sobre bem-estar psicológico para
jovens e 4 guias com atividades para crianças e
adolescentes
Realizou 11 encontros com os adolescentes
Proporcionou acompanhamento psicológico
para grupos de jovens

ECA ZONA SUL
Realizou 160 atividades nos territórios
Produziu 3 guias de atividades, totalizando
1.749 exemplares
Viabilizou a 27 famílias atendimento individual e
encaminhamento à rede de assistência
Fez 32 visitas domiciliares
Promoveu 5 encontros com famílias do projeto

ECA - ZONA SUL

602 CRIANÇAS
E ADOLESCENTES
BENEFICIADOS

177 FAMÍLIAS
ATENDIDAS
06

NÚCLEOS
EM SÃO PAULO

07

EMPRESAS
PATROCINADORAS

PARCEIROS

06 LOCAIS

ECA CENTRO E LAPA DE BAIXO
Realizou 5 encontros com as famílias dos beneficiados
Proporcionou a 17 familiares a participação na oficina de
geração de renda
Viabilizou atendimento odontopediátrico a 108 crianças
e adolescentes
Ofereceu cursos on-line gratuitos a 100 pessoas
Oportunizou a 30 adolescentes a participação e
conclusão do programa Oficina de Criatividade para
preparação ao mercado de trabalho

ECA - CENTRO E LAPA DE BAIXO

370

CRIANÇAS
E ADOLESCENTES
BENEFICIADOS

198 FAMÍLIAS
ATENDIDAS

03 EMPRESAS
PATROCINADORAS

PARCEIROS

06 LOCAIS
05

NÚCLEOS
EM SÃO PAULO

A percepção dos responsáveis sobre o comportamento de
crianças e adolescentes:

98,5%

85,1%

RELATARAM

97%

PERCEBERAM

ALTERAÇÃO POSITIVA NO
REDIMENTO ESCOLAR

MELHORA NA COMUNICAÇÃO
E CONVIVÊNCIA FAMILIAR

AFIRMARAM QUE A PARTICIPAÇÃO DA

PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO
FOI DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA AS FAMÍLIAS

100%

DISSERAM QUE A EXPERIÊNCIA

ESPORTIVA E LÚDICA É IMPORTANTE PARA OS FILHOS

98,5%

SENTEM-SE SEGUROS

EM DEIXAR A(O) FILHA(O) PARTICIPAR DO PROJETO

A ADOLESCENTE CRAQUE
NO BASQUETE E NA VIDA
Ela é jovem, ativa, daquelas que fazem muitas coisas
ao mesmo tempo. Junta-se a tudo isso a paixão pelo
esporte. Gabriela Rodrigues da Silva, a Gaby, tem 14
anos e revela que sua vida tomou novos rumos graças
ao basquete. “O esporte e o basquete entraram na
minha vida e melhoraram muitas coisas dentro de
mim, meu dia a dia, minha relação com meus pais”,
conta.
Ela ressalta que o projeto ECA a ajudou a vencer
algumas barreiras internas, a partir de conversas
e reflexões motivadas pela equipe técnica. Nos
momentos de discussão e impasses, é esse diálogo
que a faz repensar e rever posturas sobre determinada
situação. O ambiente seguro e acolhedor foi outro
aspecto que conquistou a jovem.
Desde os 9 anos, Gaby joga basquete com os
meninos. Os garotos demonstram mais habilidade,
mas não são melhores do que ela. O respeito que
construíram juntos faz com que a jovem se sinta aceita
e positivamente desafiada.
Gabriela quer seguir seus estudos, tendo o basquete
como seu esporte de referência. Talvez ela invista na
carreira de atleta profissional, mas, caso não dê certo,
Gaby sabe que levará o basquete sempre consigo.
Para ela, estar no projeto ECA é essencial à sua vida.

PROJETO

IBKART
O projeto Ibkart estimula as crianças a acreditarem em
si mesmas para superar situações difíceis que enfrentam
em outros contextos. O método utiliza o kart e o skate
para fazer um paralelo com a importância de se construir
autonomia e sabedoria para guiar a própria vida, com
segurança, ética e justiça.

IBKART

80 CRIANÇAS

03 EMPRESAS

BENEFICIADAS

PATROCINADORAS

05 NÚCLEOS
EM SÃO PAULO

01 PARCEIRO
LOCAL

MARATONA DE ESPORTE E

DESENVOLVIMENTO
HUMANO
A ação acontece em parceria com diferentes
organizações e tem como objetivo compartilhar
o conhecimento produzido pelas instituições com
educadores, professores e profissionais que utilizam
as atividades físicas e esportivas para promover o
desenvolvimento humano.

instituto.barrichello

Em 2021, o evento aconteceu de forma virtual, em
parceria com o Sesc Piracicaba, o Cepeusp/PRODHE –
Programa para o Desenvolvimento Humano pelo Esporte
– e a Fundação Gol de Letra.
Foram inscritos 50 trabalhos entre relatos, posters
e vídeos analisados por uma banca de especialistas
voluntárias(os) de diversas organizações e universidades.
No evento virtual, realizado dias 9 e 10 de dezembro,
16 mesas abordaram os seguintes temas: práticas a
distância e soluções na pandemia; projetos institucionais
e ações de incentivo à prática de atividades físicas
e esportivas (AFE); inclusão, equidade e redes de
proteção; vínculos e atuações em/na comunidade;
projetos institucionais e ações de incentivo à prática de
AFE; atividades formativas e ações escolares; práticas a
distância e soluções na pandemia; atividades presenciais
na pandemia.
Add a comment...

CUIDAR DE

QUEM CUIDA
O Ciclo de Formação é uma iniciativa interna criada
para atender a equipe de educadores e profissionais do
Instituto Família Barrichello.
Para prepará-los com ferramentas técnicas e fortalecer
suas competências socioemocionais, além de garantir
que preservem a saúde mental e física, nesse espaço eles
recebem e compartilham conhecimentos e experiências
para aperfeiçoar a atuação na ponta. Dentre os temas
debatidos nos encontros estão a comunicação não
violenta, neuropsicologia e musicoterapia, processo
de envelhecimento e aulas práticas sobre técnicas de
gravação de videoaulas, plano de trabalho e processos
de monitoramento e avaliação.

CICLO DE FORMAÇÃO

33

PROFISSIONAIS
BENEFICIADOS

20
ENCONTROS
NO ANO

DE BENEFICIADO A QUEM BENEFICIA
Allan Vitorino tinha 15 anos quando conheceu o Instituto
Passe de Mágica, focado na educação por meio da prática
do basquete, fundado pela medalhista olímpica brasileira,
Magic Paula. Em pouco tempo, Allan se apaixonou por essa
modalidade esportiva e, também, percebeu que ali tinha
algo a mais.
“Não era só esporte, tudo aquilo fazia sentido para minha
vida. Decidi que queria compreender de forma mais
profunda o que os educadores propunham. Participei de
vários eventos em parceria com outras organizações e,
tradicionalmente, havia uma maratona de basquete, que
juntava muitos adolescentes do Instituto Passe de Mágica e
do Instituto Família Barrichello. Era um encontro de várias
tribos. Nesses eventos, marcados por fortes emoções, jogos
e reflexões, cada vez mais crescia o sentimento de querer
pertencer àquele universo.”
Com apoio da família e dos educadores do projeto, Allan
seguiu a vida acadêmica, entrando na faculdade de
engenharia. Logo percebeu que não era essa a profissão que
iria realizá-lo. Então, seguiu sua paixão e entrou no curso
de educação física. Ele decidiu que o queria para a vida era
ajudar as pessoas de alguma forma, do mesmo jeito que ele
foi ajudado. Na fase do estágio, trabalhou na instituição que
o acolheu. “Aquilo era algo muito incrível.
Eu era um educando e agora estava ali, na quadra, com a
minha educadora!”.
Hoje, aos 27 anos, Allan é o educador responsável por um
núcleo de atendimento do Instituto Família Barrichello,
atuando com 120 crianças e adolescentes que estão numa
das fases mais importantes da vida, inseridos em um
contexto de muitos desafios sociais e econômicos.
“Percebo que o projeto social mudou minha forma de pensar
e ser e, acima de tudo, trouxe perspectivas para o meu
futuro. Pessoas me inspiraram e hoje eu quero inspirar esta
geração que está aí.”

REMS E O

REDE ESPORTE
TREINO SOCIAL
O Instituto Família Barrichello está à frente da Secretaria
Executiva da Rede Esporte pela Mudança Social (REMS).
Em 2021, a rede continuou atuando pelo fortalecimento
das instituições no contexto da pandemia. Para isso,
articulou as ações do projeto Rede Esporte Treino Social,
cujos objetivos são qualificar e promover um ecossistema
de profissionais que atuam com o esporte como
estratégia ao desenvolvimento humano, por meio da
oferta de formação inicial e do acompanhamento de suas
organizações, de forma presencial e remota.

MACROAÇÕES REDE ESPORTE TREINO SOCIAL
Disseminação do modelo pedagógico Treino Social junto a
professores de educação física, estudantes, educadores e
treinadores
Capacitação de gestores de organizações no processo de
elaboração de projetos e captação de recursos junto à Lei
de Incentivo ao Esporte

ABRANGÊNCIA REMS

Fortalecimento de uma rede de educadores, treinadores e
lideranças

161 ORGANIZAÇÕES

+120 MIL

MEMBRO ASSOCIADAS

PESSOAS ATENDIDAS

12 ESTADOS
BRASILEIROS + DF

+129

MUNICÍPIOS

ACESSE O RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA REMS PARA
CONHECER TODO O TRABALHO REALIZADO EM 2021

REDE ESPORTE TREINO SOCIAL

03

EMPRESAS
PATROCINADORAS

166 PARTICIPANTES

INSTITUIÇÕES

97 EDUCADORES

05 APOIADORAS

69 GESTORES E

07 NÚCLEOS

LIDERANÇAS FORMADOS

DE FORMAÇÃO

As formações de 2021 foram
feitas nas cidades:
Rio Branco - Acre
Manaus - Amazonas
Camaçari - Bahia
Maranguape - Ceará
Pedro II - Piauí
Rio de Janeiro - RJ
Porto Velho - Rondônia

Mobilização de treinadores na categoria master trainers,
para que possam cooperar no processo de formação e
disseminação metodológica do Treino Social.

Um grande potencial do projeto é a disseminação
do método pedagógico Treino Social, que
oferece, em seu processo formativo, conteúdos
direcionados para a qualificação do trabalho
realizado, abordando a formação global de
crianças, adolescentes e jovens por meio do
esporte, entendendo-o como fator importante
para o desenvolvimento humano. O método
qualifica, principalmente, educadores, treinadores
e profissionais de educação física, e fortalece a
rede de treinadores sociais do Brasil.
O Treino Social promove espaços de criação e/
ou fortalecimento de redes entre os participantes.
Podemos observar o quanto trocas, diálogos
e compartilhamento de experiências são de
fundamental importância para o fortalecimento das
organizações e entidades que atuam com o esporte
para o desenvolvimento humano, principalmente
em regiões distantes de centros econômicos.
A constituição de grupos que se entendem
como redes locais aprimora a compreensão dos
participantes sobre o potencial de seus trabalhos
e colabora com a promoção de práticas que
beneficiem os territórios atendidos pelo projeto.

ADERLÚCIA NASCIMENTO
Coordenadora Pedagógica, Rede Esporte Treino Social

JÉSSICA SÁ FERNANDES
Coordenadora de Gestão, Rede Esporte Treino Social

CONHEÇA O INSTAGRAM
DO TREINO SOCIAL

PATROCINADORES

QUE TRANSFORMAM
Nunca foi tão necessária a participação das empresas
nas ações realizadas para transformar vidas e apoiar o
desenvolvimento dos territórios. A cada uma delas, nosso
muito obrigado pela confiança e pela parceria ativa,
compromissada e apaixonada pela causa.

Acreditamos que o esporte é uma importante
ferramenta de transformação social para o
desenvolvimento integral de crianças e jovens.
Atuando com o fortalecimento de vínculos
familiares, comunitários, cidadania participativa
e ampliação da consciência de direitos e
deveres, o Instituto Família Barrichello se torna
um grande aliado da B3 Social no propósito
de contribuir com a redução de desigualdades
sociais no Brasil.
- Elizabeth Mac Nicol, superintendente da B3 Social

Investidores Sociais:

Parceiros Insticuionais:

PARCEIROS

EM TODO LUGAR
Atuamos em rede e um dos agentes mais importantes e estruturantes
desse ecossistema são as organizações sociais, coirmãs na promoção do
desenvolvimento humano para as populações mais vulneráveis.

MUITO OBRIGADO POR MAIS UM ANO DE TRABALHO E DEDICAÇÃO!
Associação Pró-Esporte e Cultura
Campo da Base Militar Barragem
Campo de Futebol Dragões (Grajaú)
CCA 3 Corações
CCA Alegria – Bela Vista
CCA Alegria – Liberdade
CCA Amas
CCA Barragem
CCA Barro Branco
CCA Carmo
CCA Dom Orione
CCA Marsilac
CCA Recreio
CCA Santa Fé
CCA Vivenda
CDC Bicudo – Lapa
CDC Jardim Herplim Barro Branco
Centro de Pesquisa e Formação do Sesc
Comunidade São Geraldo Magela
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Mogi Mirim
Cras Parelheiros e Marsilac
Escola de Futsal Ajax
Espaço Alana
Fundação Sérgio Contente
Instituto Esporte Mais
NCI Irmã Suzanne Cros
Panter Escola de Futsal
Paróquia São Pedro Apóstolo
Paróquia São José de Vila Zelina
Paróquia São José Operário
Primeira Igreja Batista da Penha
Quadra da Base Militar Marsilac
Quadra Câmara Municipal de São Paulo
Santana Parque Shopping
Secretaria de Assistência Social de Mogi Mirim
Secretaria de Esporte Juventude e Lazer de Mogi Mirim
Shopping Itaquera
Shopping Raposo
Shopping Taboão
UBS Vila Constância

PRECISAMOS DE VOCÊ

AO NOSSO LADO
Precisamos chegar a novos territórios e beneficiar mais pessoas com nossas ações coletivas.
Precisamos de você, de sua empresa, de sua instituição. Este é o nosso convite: venha fazer parte desta família,
apoiando nossos projetos focados no bem-estar integral de quem mais precisa e que faz este país acontecer:
crianças, jovens e idosos.
O ano de 2022 se apresenta com grandes desafios, reflexos de um período que deixou marcas profundas no cenário
socioeconômico brasileiro. Não temos tempo a perder!
Temos de reverter as situações difíceis que impactam o presente e o futuro de nossa nação.No entanto, temos uma
certeza: não vamos perder esta corrida se tivermos você ao nosso lado! Então, vem!

COMO AJUDAR
INCENTIVE NOSSOS PROJETOS
ABATA PARTE DO IMPOSTO DE RENDA
ANUAL E DO ICMS MENSAL DA SUA
EMPRESA

MANTENHA NOSSOS PROJETOS
AJUDE-NOS A MANTER AS AÇÕES QUE
REALIZAMOS. SUA EMPRESA PODE SER
NOSSA APOIADORA INSTITUCIONAL.

FAÇA UMA DOAÇÃO DIRETA
APADRINHE UMA CRIANÇA, UM JOVEM OU
UM IDOSO E GARANTA UMA VIDA MELHOR
E SAUDÁVEL PARA QUEM MAIS PRECISA.

DOE AGORA!

UMA EQUIPE

INCANSÁVEL
Não seríamos referência no que fazemos sem esta equipe de pessoas comprometidas e eficientes, em constante
aprendizado. A cada uma e cada um, o desejo de que continuemos crescendo juntos, apoiando tantas pessoas a
também se desenvolverem sempre mais.

PRESIDENTE
Rubens Gonçalves Barrichello

VICE-PRESIDENTE
Monica Blatyta
CONSELHEIRO
Marcelo Borges
CONSELHEIROS FISCAIS
Luiz Gatti
Felipe Giaffone
DIRETOR-EXECUTIVO
William Fernando Boudakian de Oliveira
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Julio Cesar Alves dos Santos
Sahur Aguiar da Silva
COORDENADORAS(ES) E GESTORAS(ES) DE PROJETOS
Amanda Busch Rigo Neves Bezerra
Alessandro Amantino Costa
Ana Luiza de Araújo Carrança
Dayane Alves da Silva
Paula Marciulionis Ferreira Asbahr
Cibele Barzaghi Toloi
Aderlúcia Nascimento
Jéssica Sá Fernandes
SUPERVISORAS(ES) TÉCNICAS(OS)
Cristiane Peixoto Marins Rocha
Regina Helena Conceição de Oliveira
Reinaldo Dias Almeida
ANALISTA DE PROJETOS
Marcelo Marins
ANALISTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Pedro Henrique de Alcantara e Silva
ASSISTENTES SOCIAIS
Ivanise Helena Lopes dos Santos
Viviane Alves dos Santos
PSICÓLOGAS
Natalia Araújo de Souza
Amanda Raposo Martins
PROFESSORAS(ES) VIVER MELHOR MOGI MIRIM
Marcelo Studart Hunger
Yvi Freitas Sbegue
PROFESSORAS(ES) AUXILIARES VIVER MELHOR MOGI MIRIM
Ariane Patrícia Galbes
Thais Posi Bordignon
Marcelo Corrêa Floriano

PROFESSORAS(ES) VIVER MELHOR SÃO PAULO
Andressa Abrunhosa Bertinato
Carina Silva Correia
Marilia Miraglia Duru
Bianca de Araujo Evangelista
Vagner Pereira Santana
PROFESSORAS(ES) AUXILIARES VIVER MELHOR SÃO PAULO
Bruno de Paula Serafim
Gabriel Ladeira Rosa Carvalho
Iandra Evellin Veloso
Juliana Aparecida Borba dos Reis
Tatiana de Oliveira
EDUCADORAS(ES) ECA ZONA SUL
Bruno Alexandre Ferreira
Camila de Souza Lacerda
Jônatas França de Carvalho
Neusa Maria Ribeiro
Thalia de Fátima Rodrigues Cunha
ESTAGIÁRIAS(OS) ECA ZONA SUL
Bruno Siqueira Silva
Fernanda Santos Nóbrega
Kethleen Rodrigues Alcântara
Raphaela Gomes da Silva
EDUCADOR(A) EURECA
Leidiane Delmondes Sommer
Reinaldo Dias Almeida
EDUCADORAS(ES) AUXILIARES EURECA
Allan Vitorino Nunes
Leticia de Paiva Nascimento
Natalia Araújo de Souza
PROFESSORAS(ES) IBKART ANO 4 COTIA
Diecilene Gomes de Souza
Gabriella Machado Morais
Lucas Zacante de Souza
PROFESSORA AUXILIAR IBKART ANO 4 COTIA
Mayara Pires de Oliveira
FORMADORAS(ES) REDE ESPORTE TREINO SOCIAL
Alânia Cerqueira
Alina Maria da Silva
Eliziane das Chagas dos Santos Rios
Mariana Rossa Rizardi
Patrícia Távila Lima da Silva
Ricardo Vilar Pereira
Ronélia Oliveira Melo Viana
ARTICULADORAS(ES) REDE ESPORTE TREINO SOCIAL
Alessandro Henrique Maciel Gomes
Antonio Nonázio Holanda De Moura
Dilma Maria Mendes de Souza
Geovani Monteiro de Souza Pinheiro
Raimundo João da Silva

RESUMO EXECUTIVO
AÇÕES HUMANITÁRIAS
RESUMO

No contexto crítico da pandemia, o Instituto deu continuidade à campanha SOS Covid-19 – Correr Contra a Fome. Para isso, atendeu
famílias em altíssima vulnerabilidade social. Diversas empresas se engajaram na campanha, por meio da plataforma Benevity e da
parceria com a Associação da Pedagogia de Emergência no Brasil.

OBJETIVO

Promover segurança alimentar e dignidade humana, com oferta de cartões-alimentação ou cestas básicas

ODS - OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1- Erradicação da pobreza; 10- Redução das desigualdades; 17- Parcerias e meio de implementação

PÚBLICO-ALVO

Direto: 1.306 famílias		

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

Abril a dezembro de 2020

LOCAIS

Núcleos do extremo sul de SP (Parelheiros, Grajaú, Barragem e Marsilac)

AÇÕES

1. Definição de indicadores sociais; 2. Mapeamento das famílias necessitadas; 3. Realização de reuniões com parceiros locais;
4. Elaboração de projetos/propostas; 5. Estabelecimento de parcerias; 6. Entrega de benefícios e registros; 7. Elaboração de relatório;
8. Divulgação nas redes sociais;

RESULTADOS E PRINCIPAIS
ENTREGAS

1.000 famílias beneficiadas (3 meses)
89 famílias beneficiadas pelo Ações que Alimentam (4 meses)
217 famílias beneficiadas pelo Doe Esperança (4 meses)

PARCEIROS LOCAIS

CCA 3 Corações, CCA Barro Branco, CCA Recreio, CCA Marsilac, CCA Barragem, CCA Santa Fé, CCA Vivenda

PATROCINADORES E APOIADORES

Benevity (Campanha SOS Covid-19 – Correr Contra a Fome)
Pedagogia de Emergência (Doe Esperança e Ações que Alimentam)

RESPONSÁVEIS

Equipe do Instituto Família Barrichello (IFB), agência de comunicação Tide Social

Indireto: 5.000 pessoas (outros familiares)

PROJETO VIVER MELHOR SP
RESUMO

O projeto, executado via Lei de Incentivo ao Esporte, ofertou atividade física duas vezes por semana para adultos e idosos em
situação de vulnerabilidade social, em 14 territórios de São Paulo. Com a situação gerada pela pandemia, as atividades foram
ajustadas para o formato on-line até a liberação das ações parcialmente presenciais, em 12 núcleos, a partir de outubro de 2021.

OBJETIVO

Garantir e expandir a oferta regular e sistematizada de atividades físicas ao público-alvo, por meio do Método Águia, proporcionando
desenvolvimento integral e manutenção da independência física para um envelhecimento saudável.

ODS - OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1- Erradicação da pobreza; 3- Saúde e bem-estar; 5- Igualdade de gênero; 10- Redução das desigualdades;
17- Parcerias e meio de implementação

PÚBLICO-ALVO

Direto: 1.400 (100 adultos e 1.300 idosos)		

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

Março de 2021 a fevereiro de 2022 (Lei de Incentivo ao Esporte)

LOCAIS

Espaço Alana, Fundação Sérgio Contente, NCI Idelfranca, Paróquia São José de Vila Zelina, Paróquia São Pedro Apóstolo, Santana
Parque Shopping, Comunidade São Geraldo Magela, NCI Irmã Suzanne Cros, Paróquia São José Operário, Primeira Igreja Batista da
Penha, Shopping Itaquera, Shopping Raposo, Shopping Taboão, UBS Vila Constância.

AÇÕES

1. Mapeamento e definição dos núcleos; 2. Seleção da equipe; 3. Desenvolvimento do projeto; 4. Entrega de camisetas e squeeze;
5. Realização de aulas temáticas (Dia Internacional do Idoso, combate à violência ao idoso, combate ao câncer de mama, apropriação
dos espaços públicos); 6. Reuniões com parceiros e patrocinadores; 7. Formações da equipe; 8. Monitoramento e avaliação;
9. Produção de relatório.

RESULTADOS E PRINCIPAIS
ENTREGAS

1.400 beneficiários diretos
5.600 beneficiários indiretos
Manutenção de 14 núcleos
Melhora na condição de saúde após a participação no projeto (diminuição ou descontinuidade do uso de medicamentos)
Melhora nas capacidades de aptidão física, cardiorrespiratória, força muscular e flexibilidade
Melhora na capacidade funcional para realizar atividades diárias

PARCEIROS LOCAIS

Espaço Alana, Fundação Sérgio Contente, NCI Idelfranca, Paróquia São José de Vila Zelina, Paróquia São Pedro Apóstolo, Santana
Parque Shopping, Comunidade São Geraldo Magela, NCI Irmã Suzanne Cros, Paróquia São José Operário, Primeira Igreja Batista da
Penha, Shopping Itaquera, Shopping Raposo, Shopping Taboão, UBS Vila Constância, Dr. Vicente Octavio Guida

PATROCINADORES

Itaú

APOIADORES

Águia – Desenvolvendo Idosos Saudáveis, Rede Esporte pela Mudança Social

RESPONSÁVEIS

Equipe Viver Melhor SP

Indireto: 5.600

PROJETO VIVER MELHOR MOGI MIRIM
RESUMO

O projeto, executado via Fundo Municipal da Pessoa Idosa, a partir de setembro de 2021, ofereceu atividade física duas vezes por
semana para adultos e idosos em situação de vulnerabilidade social, em quatro núcleos na cidade.

OBJETIVO

Garantir a oferta regular e sistematizada de atividades físicas ao público-alvo, por meio do Método Águia, nos quatro espaços,
proporcionando desenvolvimento integral e manutenção da independência física para um envelhecimento saudável.

ODS - OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1- Erradicação da pobreza; 3- Saúde e bem-estar; 5- Igualdade de gênero; 10- Redução das desigualdades;
17- Parcerias e meio de implementação

PÚBLICO-ALVO

Direto: 197 adultos (acima de 50 anos) e idosos		

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

Setembro de 2021 a maio de 2022 (segundo ano)

LOCAIS

Associação Comunitária Jardim Maria Beatriz (Acojamba), Ginásio do Tucura, Clube São José, Ginásio Maria Paula

AÇÕES

1. Mapeamento dos locais para os núcleos junto à Secretaria Municipal de Esportes; 2. Formação de equipe aberta (entidades
inscritas no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Mogi Mirim, Secretaria de Assistência Social e Secretaria de
Esportes); 3. Desenvolvimento do projeto; 4. Oferecimento aos professores de aulas on-line sistemáticas para cada sessão presencial;
5. Processamento dos dados de cada participante; 6. Processamento e análise da anamnese de cada participante com elaboração
dos crachás; 7. Processamento dos dados da avaliação física e motora (marco zero) de cada participante; 8. Oferta de plantão de
dúvidas para professores, gerente e supervisora; 9. Realização de aulas temáticas; 10. Realização de reuniões com parceiros;
11. Participação nas reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Mogi Mirim; 12. Monitoramento e avaliação;
13. Criação de peças de comunicação; 14. Definição de cronograma mensal de ações relacionadas às atividades de comunicação;
15. Produção de relatórios mensais e anual.

RESULTADOS E PRINCIPAIS
ENTREGAS

197 beneficiários diretos
788 beneficiários indiretos
Manutenção das atividades nos 4 núcleos de atendimento
90 aulas presenciais
4 formações presenciais (3 abertas aos parceiros institucionais)
Participação em 9 reuniões ordinárias do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa idosa de Mogi Mirim
5 encontros on-line com a equipe

PARCEIROS LOCAIS

Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, Lar Vila Vicentina, Lar São Francisco,
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

PATROCINADORES

Fundo Municipal do Idoso

APOIADORES

Águia – Desenvolvendo Idosos Saudáveis, XP Investimento, Da Magrinha, EDC Group, Wieden+Kennedy São Paulo

RESPONSÁVEIS

Equipe Viver Melhor Mogi Mirim

Indireto: 788 pessoas (familiares)

CICLO DE FORMAÇÃO
RESUMO

Iniciativa para garantir um espaço de atualização contínua aos profissionais que atuam no IFB. Durante o ano, foram oferecidos
conteúdos sobre comunicação não violenta, direitos da infância e adolescência, processo de envelhecimento, combate à violência
contra a pessoa idosa, técnicas de gravação de videoaulas e processo de monitoramento e avaliação.

OBJETIVO

Promover atualização profissional, acolhimento e melhorias no processo de acompanhamento dos públicos-alvo do IFB para o
fortalecimento de estratégias e ações institucionais.

ODS - OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

4- Educação de qualidade; 16- Paz, justiça e instituições eficazes

PÚBLICO-ALVO

Direto: 33 profissionais dos projetos ECA, Eureca e Viver Melhor SP

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

Janeiro a dezembro de 2021

LOCAIS

Plataformas virtuais, Centro de Pesquisa e Formação do Sesc

AÇÕES

1. Formações on-line e presencial (neuropsicóloga e musicoterapeuta) para os temas: comunicação não violenta e desenvolvimento
humano, mediação de conflitos, processo de envelhecimento, violência contra a pessoa idosa, técnicas de gravação de videoaulas;
2. Formações e elaboração do processo de monitoramento e avaliações institucionais

RESULTADOS E PRINCIPAIS
ENTREGAS

33 profissionais formados
14 encontros mensais para formação sobre os temas
1 encontro sobre técnicas de gravação de videoaulas
5 encontros sobre plano de trabalho, monitoramento e avaliação

PARCEIROS LOCAIS

Centro de Pesquisa e Formação do Sesc

PATROCINADORES E APOIADORES

CSN, Samsung, Facebook, Embracon, AT&T, SmartFit, Azza, Itaú

RESPONSÁVEIS

Lei de Incentivo ao Esporte, Ministério da Cidadania

Indireto: 2.728 pessoas atendidas pelos projetos

PROJETO EURECA
RESUMO

O projeto deu continuidade aos núcleos de atendimento na região central de São Paulo, com a promoção da atividade esportiva e do
estilo de vida saudável para crianças e adolescentes (6 a 15 anos). Também ofereceu acompanhamento familiar com serviço social,
grupos de adolescentes com psicóloga e entrega de videoaulas e guia de atividades para atender a população durante a pandemia. A
equipe apoiou o IFB nas ações de ajuda humanitária.

OBJETIVO

Desenvolver as competências socioemocionais com o fortalecimento da identidade, melhora da autoestima, construção do projeto de
vida e ampliação da consciência social, envolvendo valores humanos, relações familiares, melhoria na convivência e fortalecimento de
vínculos sociais e comunitários.

ODS - OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1- Erradicação da pobreza; 3- Saúde e bem-estar; 4- Educação de qualidade; 5- Igualdade de gênero;
10- Redução das desigualdades; 16- Paz, justiça e instituições eficazes; 17- Parcerias e meio de implementação.

PÚBLICO-ALVO

Direto: 249 crianças e adolescentes		

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

Fevereiro de 2020 a janeiro de 2021

LOCAIS

CCA Alegria – Bela Vista, CCA Alegria – Liberdade, CCA Carmo

AÇÕES

1. Contratação e capacitação da equipe; 2. Divulgação do projeto; 3. Consolidação dos locais de atendimento; 4. Estabelecimento de
fluxo de atendimento (dias e horários); 5. Elaboração de relatórios; 6. Articulação com a rede e os espaços públicos; 7. Articulação
e manutenção dos parceiros institucionais; 8. Desenvolvimento das sessões de atividade física semanal; 9. Acompanhamento de
famílias em vulnerabilidade; 10. Orientação familiar; 11. Encaminhamento para oportunidades de cursos; 12. Produção de aulas on-line
Produção e entrega de guia de atividades; 13. Encontros virtuais; 14. Realização de enquetes e pesquisas; 15. Realização de encontro
presencial e on-line com as famílias; 16. Avaliação dos participantes; 17. Avaliação do projeto; 18. Supervisão de equipe (semanal);
19. Prestação de contas.

RESULTADOS E PRINCIPAIS
ENTREGAS

249 crianças e adolescentes impactados
334 produções de material sobre direitos socioassistenciais
374 pessoas com acesso a conteúdo sobre benefícios socioassistenciais
348 famílias com acesso a informação, orientação e encaminhamentos para a rede de serviços
40 adolescentes com acesso a informações sobre direitos, oportunidade de cursos gratuitos e inserção no mercado de trabalho
(Programa Jovem Aprendiz)
3 encontros com as famílias
298 videoaulas (jogos e brincadeiras) para atendidos e familiares
4 guias de atividades
79,5% de participação no atendimento presencial
Mais igualdade de gênero (57% masculino e 43% feminino)
60% praticando atividade física sozinhos
11 encontros com adolescentes
7 vídeos sobre bem-estar psicológico (2.237 visualizações)
Campanha humanitária: 2.283 itens doados de alimentação e higiene; 556 brinquedos e lembranças de Natal entregues

PARCEIROS LOCAIS

Quadra Câmara Municipal de São Paulo, CCA Alegria, CCA Carmo.

PATROCINADORES

Atlas Schindler, Bain & Company, Nike, Banco Safra e Stoller

APOIADORES

Prefeitura de São Paulo, Fumcad, CMDCA e Smads

RESPONSÁVEIS

Equipe do projeto Eureca

238 familiares

Indireto: 960 pessoas

REDE ESPORTE TREINO SOCIAL
RESUMO

No seu primeiro ano de realização, o projeto atua em rede, implementando processos formativos voltados a profissionais (educadores
e gestores) das organizações participantes, em 7 localidades das 12 previstas. Em cada território são montadas duas turmas: uma
para disseminação da metodologia Treino Social; e outra para a elaboração de projetos de esporte para o desenvolvimento humano e
captação de recursos.

OBJETIVO

Promover e qualificar um ecossistema de organizações, educadores e gestores que atuam com o esporte para fortalecer o
desenvolvimento humano, por meio da oferta de formação inicial e acompanhamento nos modelos presencial e remoto.

ODS - OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

4- Educação e qualidade

PÚBLICO-ALVO

Direto: 166 participantes		

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

Junho de 2021 a junho de 2022

LOCAIS

Rio Branco (AC), Porto Velho (RO), Manaus (AM), Rio de Janeiro (RJ), Pedro II (PI), Maranguape (CE), Camaçari (BA)

AÇÕES

1. Formação de educadores físicos e educadores sociais na metodologia Treino Social; 2. Formação de gestores e lideranças
comunitárias em elaboração de projetos e captação de recursos

RESULTADOS E PRINCIPAIS
ENTREGAS

Formação de 97 educadores e 69 gestores e lideranças

PATROCINADORES

Itaú, Bayer e CMPC

APOIADORES

GT Treino Social – Instituto Esporte Mais, Panter Escola de Futsal, Escola de Futsal Ajax, Associação Pró-Esporte e Cultura

RESPONSÁVEIS

Aderlúcia Nascimento e Jéssica Sá Fernandes

Indireto: 1.600

PROJETO ECA (REGIÃO SUL)
RESUMO

O projeto deu continuidade aos núcleos de atendimento na região central de São Paulo, com a promoção da atividade esportiva e do
estilo de vida saudável para crianças e adolescentes (6 a 15 anos). Também ofereceu acompanhamento familiar com serviço social,
grupos de adolescentes com psicóloga e entrega de videoaulas e guia de atividades para atender a população durante a pandemia. A
equipe apoiou o IFB nas ações de ajuda humanitária.

OBJETIVO

Desenvolver as competências socioemocionais com o fortalecimento da identidade, melhora da autoestima, construção do projeto de
vida e ampliação da consciência social, envolvendo valores humanos, relações familiares, melhoria na convivência e fortalecimento de
vínculos sociais e comunitários.

ODS - OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1- Erradicação da pobreza; 3- Saúde e bem-estar; 4- Educação de qualidade; 5-Igualdade de gênero;
10- Redução das desigualdades; 16- Paz, justiça e instituições eficazes; 17- Parcerias e meio de implementação.

PÚBLICO-ALVO

Direto: 602 crianças e adolescentes; 177 pessoas responsáveis

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

Agosto de 2020 a junho de 2021

LOCAIS

Barragem, Marsilac, 3 Corações, Barro Branco, Recreio, Santa Fé

AÇÕES

1. Contratação e capacitação da equipe; 2. Divulgação do projeto; 3. Mapeamento e consolidação de novos locais de atendimento;
4. Estabelecimento de fluxo de atendimento (dias e horários); 5. Elaboração de protocolo de higienização e de atividades para
prevenção à Covid-19; 6. Elaboração de relatórios mensais; 7. Articulação com a rede e os espaços públicos; 8. Articulação e
manutenção dos parceiros institucionais; 9. Planejamento e elaboração de guia de atividades e das atividades semanais;
10. Desenvolvimento das sessões de atividade física semanal; 11. Acompanhamento e orientação de famílias em vulnerabilidade;
12. Visitação domiciliar; 13. Encaminhamento para oportunidades de cursos; 14. Produção e entrega de guia de atividades;
15. Encontro presencial com as famílias; 16. Supervisão semanal de equipe; 17. Formação em comunicação não violenta e
desenvolvimento humano; 18. Revisão e elaboração do instrumento de avaliação individual dos participantes; 19. Acompanhamento
nas entregas das cestas básicas e cartões-alimentação.

RESULTADOS E PRINCIPAIS
ENTREGAS

160 atividades oferecidas
3 guias de atividades produzidos
177 famílias nos encontros nos núcleos
27 famílias com atendimento individual e encaminhamentos
32 visitas domiciliares
5 encontros com famílias do projeto
1.749 guias de atividades entregues (3 meses)
38% de meninas e 62% de meninos atendidos

PARCEIROS LOCAIS

Cras Parelheiros e Marsilac, Quadra da Base Militar Marsilac, Campo de Futebol Dragões (Grajaú), Campo da Base Militar Barragem,
CDC Jardim Herplim Barro Branco.

PATROCINADORES

CSN, Samsung, Facebook, Embracon, AT&T, SmartFit, Azza

APOIADORES

Lei de Incentivo ao Esporte, Ministério da Cidadania

RESPONSÁVEIS

Equipe ECA Zona Sul

Indireto: 2.408 pessoas

PROJETO ECA (CENTRO)
RESUMO

O projeto deu continuidade aos núcleos de atendimento na região central de São Paulo e na Lapa de Baixo, promovendo a atividade
esportiva e o estilo de vida saudável para crianças e adolescentes (6 a 15 anos). Também ofereceu acompanhamento familiar com
serviço social, grupos de adolescentes com psicóloga e entrega de videoaulas e guia de atividades para atender a população durante
a pandemia. A equipe apoiou o IFB nas ações de ajuda humanitária.

OBJETIVO

Desenvolver as competências socioemocionais com o fortalecimento da identidade, melhora da autoestima, construção do projeto de
vida e ampliação da consciência social, envolvendo valores humanos, relações familiares, melhoria na convivência e fortalecimento de
vínculos sociais e comunitários.

ODS - OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1- Erradicação da pobreza; 3- Saúde e bem-estar; 4- Educação de qualidade; 5-Igualdade de gênero;
10- Redução das desigualdades; 16- Paz, justiça e instituições eficazes; 17- Parcerias e meio de implementação.

PÚBLICO-ALVO

Direto: 370 crianças e adolescentes 		

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

Fevereiro de 2021 a janeiro de 2022

LOCAIS

CCA Alegria – Liberdade, CCA Amas, CCA Dom Orione, Núcleo Lapa – CDC Bicudo, CCA Carmo (atendimento virtual)

AÇÕES

1. Contratação e capacitação da equipe; 2. Divulgação do projeto; 3. Consolidação dos locais de atendimento; 4. Estabelecimento de
fluxo de atendimento (dias e horários); 5. Elaboração de relatórios; 6. Articulação com a rede e os espaços públicos; 7. Articulação
e manutenção dos parceiros institucionais; 8. Desenvolvimento das sessões de atividade física semanal; 9. Acompanhamento e
orientação de famílias em vulnerabilidade; 10. Encaminhamento para oportunidades de cursos; 11. Produção de aulas on-line
Produção e entrega de guia de atividades; 12. Encontro presencial e on-line com as famílias; 13. Supervisão semanal de equipe;
14. Formação em comunicação não violenta e desenvolvimento humano; 15. Revisão e elaboração do instrumento de avaliação
individual dos participantes; 16. Encontros virtuais; 17. Enquetes e pesquisas; 18. Avaliação dos participantes; 19. Avaliação do projeto
pelos participantes; 20. Prestação de contas semestral e final.

RESULTADOS E PRINCIPAIS
ENTREGAS

Indireto: 1.110 pessoas (familiares)

467 ações/intervenções, dentre elas: enquetes; postagens sobre direitos socioassistenciais; sobre oportunidade de recolocação
profissional; atendimento social individual e em grupo para acesso a benefícios assistenciais; encaminhamentos de famílias;
articulação em rede; e reuniões no fórum da criança e adolescente da Sé
5 encontros com as famílias

RESULTADOS E PRINCIPAIS
ENTREGAS

108 familiares beneficiados pela oficina de geração de renda, em parceria com o Isbet
108 crianças e adolescentes com atendimento odontopediátrico, da parceria com a Associação Fortunée
100 pessoas beneficiadas com cursos gratuitos e on-line, da parceria com o Instituto Conhecimento Liberta (ICL)
17 profissionais de outras instituições no workshop sobre comunicação não violenta
16 adolescentes com acesso à Oficina de Criatividade, em parceria com o CIEE
120 crianças atendidas pelo guia de atividades no núcleo CCA Carmo
16 adolescentes no basquete da Instituição Santa Fé Hunters
Equilíbrio de gêneros no atendimento: 53% masculino e 47% feminino
47% dos participantes conseguem se socializar; 34% reconhecem sua capacidade motora e habilidades táticas; 33% conseguem
associar aspectos do jogo com o dia a dia; 37% conseguem se posicionar, reconhecendo seus sentimentos
Segundo a percepção dos responsáveis: 98,5% relatam melhora na comunicação e convivência familiar; 85,1% percebem alteração
positiva no rendimento escolar; 97% relatam que a participação da psicóloga e assistente social é de extrema relevância para a
família; 100% afirmam que a experiência esportiva e lúdica é importante para os filhos; 98,5% sentem-se seguros em deixar seus filhos
participarem do projeto
Atendimento e formação a um grupo de 30 adolescentes, gerando conceitos e discussões sobre identidade, direitos sociais, políticos
e humanos, meios de inserção no mercado de trabalho e elaboração de projeto de vida

PARCEIROS LOCAIS

Quadra Câmara Municipal de São Paulo, CCA Alegria, CCA Carmo, CCA Amas, CCA Dom Orione, CDC Bicudo – Núcleo Lapa

PATROCINADORES

B3 Social, Nike e Laureus

APOIADORES

REMS

RESPONSÁVEIS

Equipe do projeto ECA

ONDE VOCÊ NOS

NOS ENCONTRA
Sede Instituto Família Barrichello
Av. Nações Unidas, 18.801
Sala 07 Giardino - Andar Térreo – 04795-100

NOSSAS REDES SOCIAIS
@instituto.barrichello
facebook.com/InstitutoBarrichello
Instituto Família Barrichello

VISITE NOSSO SITE
Todo mês tem novidade no bog!
Saiba mais sobre nossos projetos e como atuamos.

www.institutobarrichello.org.br

