
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.

• 1187 crianças atendidas (diretas) sendo 

11% meninas

• 100% de recursos da iniciativa privada. 

Introdução



Núcleos Tatuquara , Caximba e Campo de 

Santana – BP&O



•Número de crianças atendidas: 268

•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



AÇÕES TERCEIRO TRIMESTRE

A presidente do Projeto, Rosely Pozzi visitou as escolas municipais Joana

Raska e Helena Kolody, locais de atendimento dos

núcleos Caximba e Campo de Santana. Na ocasião, se reuniu com as

diretoras com objetivo de

falar sobre o impacto do

projeto nas crianças e no

desenvolvimento

escolar.



Pensando no bem estar de alguns núcleos e comunidades ao redor do

Projeto realizamos uma ação entre amigos e arrecadamos 3.500 peças de

roupa. As fotos retratam a entrega das doações na região da Caximba.



A partir da iniciativa do Prof. Carlos Marchiotti, do núcleo Tatuquara do

Projeto, reunimos um time GIRLPOWER para participar da Copa Paraná

Feminina de Fut7 - Categoria de Base, nas categorias sub15 e sub17. Nossas

atletas dos núcleos Tatuquara, CIC e Bairro Novo formam a equipe PMC

SMELJ/Projeto Maestro da Bola e já fizeram a estreia no torneio.



Mais de 60 meninas, que

frequentam as aulas do Projeto

Maestro da Bola participaram do I

Festival de Futsal Feminino.



Foram momentos com muitos jogos, alimentação, brindes e palestras com

as PODEROSAS MULHERES: Thais Andrade de Mello, melhor jogadora

das Américas de Futebol 7 e Nadja Mauad, jornalista destaque da Rede

Globo.



No dia 22 de setembro algumas crianças do Projeto Maestro da Bola puderam 

assistir o espetáculo ‘Circo Turma da Mônica - Brasilis’ no Teatro 

Positivo. Mais uma tarde de alegria e cultura com nossos pequenos atletas, 

que foram sorteados para participar do evento. Os ingressos foram 

gentilmente cedidos pelo Instituto Joel Malucelli.



Atividades permanentes (sempre registradas pelos coordenadores e 

postadas nos Stories das Redes Sociais)



Um grande passo foi dado para a inclusão dos deficientes visuais. Tivemos

uma nova série de reportagens especiais na ESPN Brasil, foi a primeira série

com áudio-descrição do canal. Mais do que falar do projeto, ficamos felizes e

emocionados por proporcionar algo tão inclusivo e especial.

Assista em: 

https://www.youtube.com/watch?v=jEtNtS5ltEQ&feature=youtu.be

VISÃO DE MAESTRO
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No dia 22 de Julho foi o relançamento oficial do WEBSITE do

Projeto Maestro da Bola. Com novo layout, fotos, textos e

vídeos. Retratando um pouco da história do projeto, palavras do

nosso embaixador, valores e um blog com novidades.

Confira em: https://www.projetomaestrodabola.com.br/

https://www.projetomaestrodabola.com.br/
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