


A ineficiência dos Governos na resolução dos problemas em 
nossa sociedade, os olhos fechados, pelo menos para estes 
assuntos, de uma parcela dos empresários, e as situações de 
miséria e sofrimento de uma população carente, marcada 
por desigualdades econômicas, sociais, políticas e culturais, 
são fatores que contribuíram para a articulação do Programa 
Social Bola Bacana. Desde seu início, o Programa tem rendido 
bons frutos para as escolas participantes, crianças beneficiadas, 
comunidades e parceiros. 

O Bola Bacana foi concebido através de um processo em que 
o desenvolvimento esportivo do indivíduo está atrelado ao seu 
envolvimento nas atividades escolares. O esporte é a ferramenta 
de auxílio no processo de desenvolvimento educacional, social e 
de sáude do ser humano. Crianças e jovens carentes de valores 
éticos, morais e sociais encontram no esporte o incentivo 
necessário para se tornarem cidadãos de melhores condutas e 
comportamento.

PROGRAMA



Oferecer um espaço com total infra-estrutura e segurança para a 
prática e o aprendizado esportivo, para o lúdico, para o imaginário 
e para o afeto;

Estimular o desenvolvimento escolar (disciplina, frequência e 
notas) das crianças através da prática e do aprendizado esportivo 
e de ações culturais;

Procurar resgatar, através das práticas educativas que se apoiam 
no esporte, na arte e na cultura, a auto-estima e o processo de 
socialização das crianças;

Auxiliar e apoiar o compromisso que as escolas públicas têm 
com a aprendizagem dos seus alunos;

Disseminar a responsabilidade social entre as empresas, 
estimulando e conscientizando os empresários da importância 
de se investir em projetos sociais e trabalhos voluntários;

Perspectiva de inserção dos participantes no mercado de trabalho, 
oportunizando uma futura profissionalização no meio esportivo 
ou na empresa adotante, daqueles que se destacarem por suas 
habilidades e talentos.

OBJETIVOS



As crianças participantes serão avaliadas bimestralmente e simultaneamente na Escola e no Centro 
Esportivo, com relação a frequência, disciplina, desempenho escolar, respeito aos companheiros, higiene, 
entre outros aspectos através de uma brincadeira chamada “Controle de Talentos”, onde cada criança recebe 
05 (cinco) “talentos” para administrar durante o ano letivo.

Com este sistema de avaliação, o Programa procurar dividir com as crianças a responsabilidade por 
suas condutas, tanto no programa como na escola. Como estamos “exigindo” delas uma postura de 
responsabilidade e dedicação, e para que a brincadeira desperte nas crianças o interesse em manter seus 
“talentos” intactos, temos que oferecer algo que as motive, por exemplo, as crianças que chegarem ao final 
do ano letivo com todas os seus 05 (cinco) “talentos”, receberão medalhas de ouro, 04 (quatro) “talentos”, 
medalhas de prata e 03 (três) “talentos”, medalhas de bronze. Em contra partida, as crianças que perderem 
os 05 (cinco) “talentos” antes do final do ano letivo, estarão numa “situação de risco”, onde sua permanência 
ou desligamento do Programa será avaliada pela Coordenadoria do Programa junto com a Direção da Escola.

METODOLOGIA



ATIVIDADES
O Programa será vinculado ao ano escolar dos alunos participantes. As aulas esportivas 
acontecerão uma vez por semana e terão duração de 1h30 minutos. Aqueles que estudam no 
período da manhã participarão do Programa no período vespertino e vice-versa. Inicialmente 
serão desenvolvidas a prática de atividades de treinamento, na modalidade de futebol e vôlei.
Numa segunda etapa do Programa, poderão ser incluídas outras modalidades esportivas.



EQUIPE
O Programa Bola Bacana é diariamente coordenado por uma equipe 
sintonizada com questões sociais, culturais e o universo esportivo. 
Os profissionais envolvidos atuam com foco na missão do Programa, 
buscando promover o desenvolvimento sócio-educativo e estimular, 
através do esporte, a auto-estima das crianças envolvidas.



FOTOS

Resgate da auto-estima...
Uma geração de empresário, comprometidos 

não somente com o lucro, mas também com as 

questões sociais do país .

Estimular o desenvolvimento escolar de crianças pertencentes a classes sociais marcadas por desigualdades econômicas.

Respeito aos companheiros

Nosso futuro...

Treinamento, responsabilidade, dedicação, respeito, desenvolvimento, objetivo, amizade, realização...



BENEFICIOS DO PARCEIRO

O custo mensal por criança participante é de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para as modalidades de futebol e vôlei.
O Parceiro Investidor deverá “adotar” no mínimo 10 (dez) crianças por um período de 12 (doze) meses,

referente ao ano letivo do aluno participante.

Requerimento e possibilidade de ser reconhecida, junto à Fundação ABRINQ, como Empresa “Amiga da 
Criança” através da utilização do “SELO” em suas embalagens e demais materiais de divulgação, como 
site, papelaria, notas fiscais, adesivos, cardápios, etiquetas, luminosos, sacolas, malas diretas, banners, 
anúncios, entre outros;

Concessão do kit de fidelização, composto de certificado de “Cidadania Empresarial” reconhecido pelo 
Juíz da Vara da Infância e da Juventude e selo “Empresa Parceira, Exemplo de Cidadania” com direito de 
utilização do mesmo em todos os materiais de divulgação da Empresa;

Tornar-se polo de atração e retenção de talentos.

Divulgação da logomarca da Empresa Parceira no site da APEC através de banner e link;

Divulgação da parceria com a Empresa Parceira na mídia em geral;

Utilização por parte das crianças de uniformes com a logomarca da Empresa Parceira.



Aplicação da marca do PARCEIRO INVESTIDOR
nos uniformes esportivos dos alunos

Certificado de “Cidadania Empresarial” e
selo “Empresa Parceira, Exemplo de Cidadania”

Reconhecimento como
Empresa “Amiga da Criança”

junto à Fundação ABRINQ

Inserção da marca do patrocinador em
materiais e kits relacionados ao programa



Realização

Eduardo Zanello de Paula e Silva
Associação Pró-Esporte e Cultura

(16) 3911-7371 / 8111-0607
eduzanello@proesporte.org.br

www.proesporte.org.br

A cidadania empresarial é de fundamental importância para uma sociedade civilizada e 
minimamente justa.

Reinvestir parte do lucro de sua empresa na própria sociedade é muito mais inteligente e eficaz. 
Funciona como uma espécia de “medicina social preventiva”.

Invista em nossas crianças!


