
Inclusão social através do esporte



• Município: Curitiba. 

• 13 Núcleos de Atendimento: 

Atuba  / Bairro novo / Boa vista / Boqueirão/

Campo de Santana / Caximba / CIC / 

Fazendinha / Pinheirinho / Santa Felicidade / 

Sítio Cercado / Tatuquara / Uberaba.

• 1079 crianças atendidas (diretas) sendo 

12% meninas

• 100% de recursos da iniciativa privada. 

Introdução



Núcleos Tatuquara , Caximba e Campo de 

Santana – BP&O



•295 crianças já atendidas

•Horário das aulas: Segundas e quartas

(Sub 11 : 08:00 às 09:00 / 15:00 às 16:00)

(Sub 07 : 09:00 às 10:00)

(Sub 09 : 10:00 às 11:00 / 14:00 às 15:00)

(Sub 13 : 13:00 às 14:00)

Terças e quintas

(Sub 13 : 08:00 às 09:00)

(Sub 15/17 : 10:00 às 11:00)

(Sub 07 : 13:00 às 14:00)

Faixa etária: 07 a 15 anos.

Núcleo Tatuquara – Caximba e Campo de 
Santana– BP&O



Tem material novo na área. O núcleo Tatuquara do Projeto receberam novas

bolas e coletes.

Ações Quarto Trimestre



Não tem nada mais recompensador

do que o sorriso de uma criança. E

nesse último sábado alguns atletas

do Projeto Maestro da Bola/EE10

brincaram, pularam e aproveitaram

muito o dia só deles.



As crianças dos núcleos Tatuquara,

Caximba e Campo de Santana estiveram

no Cel Santa Rita e receberam presentes,

lanches, participaram de jogos e

esbanjaram alegria. Uma felicidade grande

poder proporcionar isso para nossos

beneficiários.



Outubro Rosa, marque este Gol!

O Projeto participou de um grande

evento promovido pelo Centro de

Esporte e Lazer Rua da Cidadania

do Pinheirinho na prevenção do

câncer de mama. Com festival de

futebol para as meninas do

Maestro da Bola, lanches, frutas

para as mamães, chocolates, aula

de zumba e muita informação

OUTUBRO



Agradecemos a presença do

Projeto Amigas da Mama,

que gentilmente aceitou o

convite e principalmente a

coordenação e aos

professores do Pinheirinho,

por esta linda iniciativa. De

quebra, ainda arrecadaram

cabelos e mais de 300 litros

de sabonete líquido para as

pacientes de câncer.



Acompanhamos nos últimos 6 meses a

realização da I Copa Curitiba/Maestro

EE10 com muitas rodadas, disputas e

alegrias. Além de toda essa diversão, a

criançada do Projeto teve a oportunidade

de conhecer outros núcleos, novos

espaços e pessoas, uma forma de

socialização entre os atletas.



No dia 3/11 (domingo), tivemos as grandes finais na Praça Oswaldo Cruz,

durante a manhã e a tarde.



Um dia de muito sol e calor para

celebrar as grandes finais da Copa

Curitiba Maestro da Bola EE10. Os

times das

categorias SUB11 e SUB13 fizeram

bonito em partidas com muita

determinação e bola no pé.



As finais do torneio foram

realizadas no ginásio da

Praça Oswaldo Cruz, com

torcida de pais, amigos e

familiares que

acompanharam todo esforço

de perto. Foram momentos

de muita alegria, aprendizado

e diversão para os atletas do

Projeto Maestro da Bola.



▶Sub 11 Manhã: Cid. Boa Vista;

▶Sub 11 Prata/Tarde: Cid. Cajuru;

▶Sub 11 Ouro/Manhã: Tatuquara;

▶Sub 13 Prata/Tarde: Atuba;

▶Sub 13 Prata/Manhã: Cic;

▶Sub 11 Prata/Manhã: Fazendinha;

▶Sub 11 Ouro/Tarde: Tatuquara;

▶Sub 13 Manhã: Peladeiro;

▶Sub 13 Tarde: Bairro Novo.

Acompanhe a lista dos campeões:



Mais fotos da Final da Copa Maestro EE10



Temos muito orgulho dos pequenos atletas do Projeto!

Um super exemplo é a Letícia Beatriz Bailo Rosa. Ela tem 11 anos, estuda no

Colégio Estadual Lúcia Bastos, núcleo Boqueirão da professora Alexsandra

Weiss. Super talentosa, ama jogar futebol e acaba de ser aprovada na equipe

de futebol feminino do Paraná Clube: @guriasdavila.

“Adoro o Maestro da

Bola Aprendi a

importância de jogar e

da união em equipe”,

afirma Letícia.



O final de semana com feriado foi pura animação para os beneficiários do

Projeto Maestro da Bola - Ricardinho. Com apoio da SMELJ Curitiba

participamos da I Copa de Futebol Infantil CWB, com muitos jogos,

atividades extras, alimentação e diversão.

COPA INFANTIL CWB – VPR CAMPING



A competição foi de alto nível com equipes da base do Coritiba, Paraná Clube,

Londrina e Joinville. Juntos proporcionamos oportunidades e memórias únicas

aos pequenos!



Mais fotos da Copa Infantil CWB



Final de semana do dia 09/12 foi de sol e muitas atividades no

núcleo Tatuquara teve Festival Primavera promovido pelos professores do

Centro de Esporte e Lazer Santa Rita, com muitos jogos, lazer e brindes.



De quebra, as crianças ainda

conheceram um pouco do FUT5,

modalidade destinada aos

deficientes visuais, com um bate

papo com o atleta da Maestro,

Jamiro.



Ainda no Tatuquara, cerca de 30 alunos estiveram na sede olímpica do Clube

Thalia, em um torneio de futebol de 7 e para fechar o final de semana, a

primeira semente do próximo núcleo foi plantada. Foi promovido na Vila

Torres, o primeiro festival Maestro/Smelj.



Nosso novo vídeo institucional no ar. O sentimento é de orgulho e muita

gratidão a tudo que estamos realizando no Projeto Maestro da Bola -

Ricardinho! Assistam para se emocionar com a gente.

Confira em: https://www.youtube.com/watch?v=CL4psliDbjo



A RPC Paraná esteve com a

gente na arrecadação de

brinquedos para a festa de natal

do Projeto Maestro da Bola –

Ricardinho.

Assista também a matéria que saiu na

RPC Paraná com a cobertura do nosso

evento.

Confira o vídeo em:

https://www.youtube.com/channel/UCOEiMCG

6GLsawsm6N4bRL0Q/videos?view=0&sort=d

d&flow=grid

Confira o vídeo em:

https://www.youtube.com/watch?v=hLyxluuPlV8



Nossa festa de Final de Ano foi um sucesso! E o grande presente foi o sorriso

das crianças que fazem parte do Projeto Maestro da Bola. Nosso

agradecimento especial a toda equipe de apoio que fez este evento

acontecer: parceiros, patrocinadores, professores e voluntários.



Mais fotos da Festa de Final de Ano Maestro da

Bola





Acompanhe o vídeo com os acontecimentos da Festa de Final de Ano do

Projeto Maestro da Bola em:

https://www.youtube.com/watch?v=9NFereN29Wo



Um feliz Natal e um ótimo Ano Novo



Inclusão social através do esporte


