ONG: Instituto Esporte e Educação
Projeto: Esporte e Educação em Heliópolis
A Organização
O Instituto Esporte e Educação é uma Organização Civil de Interesse Público criada em 2001,
com o objetivo de promover atividades que favoreçam e estimulem a construção da
autonomia para uma vida em sociedade com dignidade e respeito. A fim de cumprir a missão
institucional, o Instituto Esporte e Educação busca o desenvolvimento de Programas sob uma
metodologia de trabalho esportivo / educativo / social com foco primário em crianças e
adolescentes de 6 a 18 anos.
O Projeto
O projeto tem como objetivo a construção de um espaço educativo na favela de Heliópolis,
expandindo as oportunidades de desenvolvimento de crianças e adolescentes oriundos da
comunidade atendida pelo Programa Esporte e Educação, bem como ser referência de espaço
e serviços comunitários. O Programa Esporte e Educação do Núcleo Heliópolis pretende
ainda desenvolver ações educativas através das práticas corporais, esportivas ou não,
desenvolver a “cultura do movimento e do esporte” e auxiliar na formação de indivíduos
autônomos que possam participar ativamente do processo de vida e desenvolvimento da
comunidade que habitam. Hoje, essas ações são direcionadas às 420 crianças e adolescentes
atendidos, através das aulas regulares de voleibol, dos eventos e das atividades extra-quadra,
como os projetos multidisciplinares. Ao mesmo tempo, através da integração dos
profissionais de educação física com os educadores comunitários são desenvolvidos projetos
pedagógicos comuns às duas áreas, levando ao crescimento metodológico de todos e com
reflexo imediato no rendimento do trabalho com as crianças e adolescentes.

Período no site
De 16/06/2004 até 26/06/2006
Valor captado
R$ 150.000,00
Dados de Contato
Av. Prof. Noé de Azevedo, 208 04117-000 - São Paulo - SP
Telefone: (+55.11) 5579.8695
E-mail: esporteeducacao@uol.com.br
website: http://www.esporteeducacao.org.br

Comunidade atingida
Hoje, entre as 1.900 favelas que se espalham pela cidade de São Paulo, Heliópolis – a
cidade do Sol - é a maior, cobrindo uma área de um milhão de quilômetros quadrados
entre o bairro do Ipiranga e São Caetano do Sul. Cerca de 95.000 pessoas vivem no local sem
condições sanitárias adequadas: 40% das casas não têm esgoto, mais de 60% das ruas não são
asfaltadas, mais de 250 famílias moram em barracos que podem desabar com a chuva. A renda
familiar média é de 1 a 3 salários mínimos.

