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1. Consecução do objeto: 

 

Esse relatório apresenta o resultado final do projeto “Futebol de Rua pela Educação 

ano VII”. O programa atingiu 1011 crianças e adolescentes os quais foram beneficiados com 

as ações desenvolvidas pelo Instituto Futebol de Rua, por meio do Projeto Futebol de Rua 

pela Educação Ano VII - 2018. 

O projeto Futebol de Rua pela Educação Ano VII foi executado em 13 unidades, 

denominadas “Núcleos Futebol de Rua”. Os núcleos contemplaram 2 turmas com a 

capacidade de 60 alunos, sendo 30 cada.  

Para aferir os resultados foram realizados pesquisas de satisfação objetivando 

mensurar as contribuições do projeto Futebol de Rua pela Educação para os beneficiários do 

programa esportivo, participaram da enquete 857 participantes. 

A partir dos resultados da pesquisa foi possível identificar que os Núcleos Futebol, 

constituem um espaço de convivência seguro e inclusivo. É perceptível também a paixão 

que os educandos têm pelo esporte, o forte vínculo com os professores e amigos que 

constituíram no projeto.  

Nesse sentido 87,4% dos entrevistados afirmaram que participam do projeto por que 

gostam do futebol, 87% fizeram novos amigos, 87% relataram que se sentem alegres 

participando das atividades e 75,7% declararam que uma das coisas que mais gostam no 

projeto são os professores. 

O ambiente de respeito e amizade proporcionado à criança e ao adolescente 

constituem condições favoráveis para o desenvolvimento de suas potencialidades. Sendo 

assim, as principais contribuições do projeto Futebol de Rua pela Educação para os 

beneficiários consistem na melhora do comportamento, a melhora da aprendizagem, o 

desenvolvimento das relações sociais e o respeito às diferenças, fortalecendo os vínculos 

com a escola e com a família. 

O programa esportivo colaborou com a promoção do direito ao esporte seguro 

inclusivo, uma vez que garantiu aos participantes o desenvolvimento da prática esportiva 

em local seguro, o qual não oferece risco à saúde, com profissionais habilitados para 

trabalhar o desenvolvimento motor e a formação de valores para a vida. 

A inclusão foi possível a partir da garantia do direito esporte aos participantes, uma 

vez que mais de 60% dos beneficiados destacaram nunca ter participando de um programa 

esportivo. Outro aspecto promotor da inclusão é a metodologia proposta, que garante a 

participação de todos com equidade. 

Destaca-se ainda as atividades de inclusão cultural, a maioria das crianças e 

adolescentes participantes do projeto só tem acesso às atividades culturais desenvolvidas 

pelo mesmo. Assim o programa vem garantindo o direito ao esporte e a cultura aqueles que 

não teriam oportunidades reais por outros meios.  
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A essas foi garantida a inclusão esportiva e cultural e dessa forma o programa vem 

conquistando crianças e jovens, resgatando-as das dificuldades sociais e promovendo 

alternativas para que as mesmas se afastem das situações de violência e vulnerabilidade 

social. 

    

 

2. Metas qualitativa e quantitativa. 

 

O Projeto Futebol de Rua pela Educação Ano VII, atingiu a meta de atendimento. 

Nesse sentido conseguimos ampliar de 600 para 1011 alunos atendidos, quase que 

dobrando a meta estabilidade para ano de 2018. Com o remanejamento da  carga horária 

dos professores foi possível atender uma escola a mais, executando o projeto em 13 núcleos 

Futebol de Rua. 

 Executamos 100% das oficinas e atividades programas para o ano de 2018. No total 

foram realizadas 837 encontros formativos,  1674 oficinas de Formação Humana e Futebol 

de Rua; 30 Festivais de Futebol de Rua e 27 atividades de inclusão cultural. 

 Ao que se refere ao acompanhamento escolar, 100% dos alunos participantes 

concluíram o ano letivo na escola, o que representa 0% de evasão escolar durante a 

execução do projeto nas unidades escolares.  

 A seguir a tabela ocupação de vagas o qual demonstra o número de inclusões e 

participação no projeto por núcleo. 
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3. Comprovante de Execução: 

 Todas as fotos e materiais visuais estão à disposição para análise anexada a este 

relatório, relatório de indicadores, lista de alunos cadastrados e relatório financeiro.  

 

4. Execução Financeira: 

 Todos os itens da execução financeira e do plano de ação foram realizados 

efetivamente, destacando o pagamento de recursos humanos, encargos sociais e 

trabalhistas e assessoria contábil. Reiteramos que os recursos financeiros oriundos de 

Renúncia Fiscal das empresas patrocinadoras foram corretamente utilizados e que a 

proposta descrita no projeto aprovado foi executada, beneficiando aproximadamente 3.428 

pessoas entre alunos e seus familiares. 

  

5. Conclusão: 

 Para o Instituto Futebol de Rua a prática de esportes, o acesso à cultura e a 

convivência social são fundamentais para a saúde e bem-estar do ser humano. 

Na infância e na adolescência, essas atividades ganham uma importância maior para 

o desenvolvimento de meninos e meninas. Neste sentido, o projeto impactou diretamente 

no processo de ensino-aprendizagem do educando, desde seu rendimento escolar às 

questões comportamentais e afetivas. 

Com o projeto eles aprenderam valores primordiais, como a autoconfiança, saber 

ganhar e perder, ser solidário, trabalhar em equipe, respeitar as diferenças, disciplina 

esportiva, a se organizar em seus estudos e em suas tarefas diárias. 

  

Curitiba, 27 de março de 2019. 

 

 

Fabiane do Prado Penteado 
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Oscar Muxfeldt Neto 
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