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Introdução 

• Município: Curitiba / Foz do Iguaçu 

•  15 Núcleos de Atendimento:  

 

Atuba  / Bairro novo / Boa vista / Boqueirão/ 

Campo de Santana / CAIA / Caximba / CIC /  

Fazendinha / Pinheirinho / Santa Felicidade / Sítio Cercado 

/ Tatuquara / Uberaba / Vila Torres. 

 

•  1079 crianças beneficiadas (direta) sendo 12% meninas. 

•  100% de recursos da iniciativa privada.  



Núcleos – Tatuquara, Caximba 

e Campo de Santana 

• 295 crianças atendidas em 2019 

• 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. 



DADOS DE PESQUISAS REALIZADAS EM 2019 

Além das aulas de futebol, que fazem sucesso 

com a meninada, o Projeto Maestro da Bola 

ainda realiza outras ações com os 

beneficiários. Você sabia que o projeto já 

distribuiu, gratuitamente, quase 2000 unidades 

de camisetas, squeezes e sacolas, em menos 

de 18 meses? Que em 2019 foram distribuídos 

2380 lanches? Que realizamos mais de 20 

eventos diferentes, extra aula? E que em 2020 

a expectativa é termos 1500 vagas abertas? 

• 13 núcleos em Curitiba; 

• Mais de 1.500 crianças e 

adolescentes passaram pelo Projeto; 

• 11,2% dos beneficiários sexo feminino; 

• 70% das famílias dos beneficiários 

residem em uma casa com mais de 

quatro pessoas; 

• 49% tem uma renda menor que 1,5 

salários; 



• Produção de novas camisas e materiais esportivos (coletes/bolas) para nossos 

beneficiários dos Núcleos Tatuquara, Caximba e Campo de Santana em 2020. 



10/02/2020 Coletes confeccionados 



O Projeto Maestro da Bola ganha 

força no estado do Paraná e chega 

em Foz do Iguaçu. O novo núcleo irá 

atender 60 crianças e adolescentes 

do projeto CAIA, com o apoio da 

Itaipu Binacional.  

21/01/2020 



03/02/2020 

 

O Projeto Maestro da Bola está crescendo! 

O novo núcleo Vila Torres é uma parceria 

com a patrocinadora Farmácias Nissei e a 

Prefeitura Municipal de Curitiba, através da 

Secretaria de Esportes. 



As crianças da escola Municipal Joana 

Raksa, local onde acontece o 

núcleo Caximba do Projeto Maestro da 

Bola, receberam uma quadra com 

nova pintura. A reforma foi uma 

parceria com a SMELJ, através da 

Regional Tatuquara, e da escola 

municipal Joana Raska. Vale lembrar 

que, final do ano, a Maestro também 

doou as tintas para a pintura do Centro 

de Esporte e Lazer Xapinhal. 

10/02/2020 



Na sexta do dia 14 de fevereiro, foi promovido 

a primeira capacitação do ano para cerca 

de 20 professores (SMELJ e Associação) 

envolvidos no projeto. A capacitação teve a 

presença do psicólogo da base do Coritiba, 

Willian Corrêa, trazendo assuntos como 

desenvolvimento emocional infantil esportivo 

e treinamento técnico de futsal com Rodrigo 

Pozzi, nível teórico e prático e de quebra, 

contamos com a presença do embaixador 

Ricardinho. 

14/02/2020 

 



Mais fotos da Capacitação dos Professores. 



Na semana do dia 21 de fevereiro 

recebemos a visita da Sra. Jessyca 

Figueiredo, do marketing do Paraná Banco, 

no núcleo Tatuquara. O Paraná Banco, 

através do Instituto JMalucelli, é um dos 

parceiros do Projeto Maestro da Bola em 

2020 e ajudará a melhorar ainda mais a 

uniformização, atividades e ações. 

21/02/2020 



04/03/2020 

Sucesso total no núcleo Tatuquara do 

Projeto Maestro da Bola, com o aumento 

de alunos em 2020. O projeto, que em 2019 

atendia 180 vagas, este ano passa a 

atender 240 crianças e adolescentes entre 

7 a 14 anos. É o futebol e a educação de 

mãos dadas! 



    Páscoa é amor! 

O Projeto Maestro da Bola esta arrecadando 

barras de chocolate ao leite para distribuir entre 

as crianças do projeto. E convidamos você a 

participar deste movimento! Vem com a gente!  

09/03/2020 

Mesmo com a pandemia do COVID-19, a arrecadação continuará e será entregue assim que as 

atividades se normalizarem como forma de doação representando a Páscoa. 



23/03/2020 

A prevenção e o cuidado com a saúde sempre em 

primeiro lugar, pensando nisso o Projeto Maestro da 

Bola intensificou os protocolos de higiene e segue de 

acordo com as determinações da Prefeitura de 

Curitiba e do Estado do Paraná para evitar a 

transmissão do Covid-19. 

1. Neste caso as aulas estão suspensas 

temporariamente a partir do dia 23 de março. 

2. A inauguração do novo núcleo do Ginásio do 

Tarumã será adiado e, consequentemente, as 

inscrições suspensas. 

Sigam nossas páginas para acompanharem as novas datas. Juntos pela saúde! 



A partir do dia 30/03, o Projeto Maestro da Bola começa a lançar desafios em suas redes sociais 

para os seus beneficiários. Foi um meio encontrado para que os beneficiários não sejam 

prejudicados pelos últimos acontecimentos causados pelo COVID-19. 

No dia 30/03 tivemos o primeiro desafio, desenvolvimento de passes, no qual os alunos fizeram 

os exercícios indicados no vídeo (link 2), gravaram e nos enviaram. Sabemos da situação de 

algumas famílias, por isso o vídeo poderia ser feito com objetos diversos, estimulando também a 

criatividade. 

30/03/2020 

Link 1: https://www.facebook.com/projetomaestrodabola2018/videos/242184500504342/?t=6 

Link 2 : https://www.facebook.com/projetomaestrodabola2018/videos/2479963055587968/?t=1 



PLANEJAMENTO DE DESAFIOS MAESTRO DA BOLA 



FOTOS DE ATIVIDADES PERMANENTES NOS NÚCLEOS 
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