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A Associação, Educacional, Cultural e Esportiva Gotas de
Cidadania teve sua origem a partir de um grupo de pessoas
preocupadas com o desenvolvimento de crianças e jovens em
áreas de risco social.
Através do engajamento e comprometimento com a sociedade,
mais de 5.000
beneficiários passaram por projetos esportivos, educacionais e
culturais ao longo desses 10 anos de trabalho.
Hoje a instituição conta com muitos colaboradores, voluntários
e mais de 400
beneficiários inscritos. Mas todas essas ações só foram
possíveis através de parcerias e apoio de pessoas e empresas
que compartilham a mesma causa.

"Formando o Cidadão por meio 

da Educação, Cultura e Esporte".

INSTITUTO GOTAS 



Company
security items

Presentations are communication
tools that can be used as
demonstrations, lectures, speeches,
reports, and more. It is mostly
presented before an audience. It
serves a variety of purposes, making
presentations powerful tools for
convincing and teaching.

IT hardware
and essentials

Presentations are communication
tools that can be used as
demonstrations, lectures, speeches,
reports, and more. It is mostly
presented before an audience. It
serves a variety of purposes, making
presentations powerful tools for
convincing and teaching.

06 Locais de
Atividades

Ginásio da CTI

 Quadra da Vila Marli

Quadra do Quiririm

Campo do Jardim Mourisco

Quadra de Esportes de
Trememebé

Clube Recreativo Jequitibá

03 Cidades
Atendidas

Taubaté

Tremembé

Caçapava

+ de 300
beneficiários
Inscritos

Nos meses de Janeiro e
Fevereiro houve 243
rematriculas e + de 70 novas
inscrições.

02 Projetos em
Execução

Projeto Esporte, Educação
e Cidadania - Fase Social

Projeto Esporte, Educação
e Cidadania - Fase II -
Campeonato Paulista de
Basketball 



O  basquetebol  é um desporto olímpico desde os
Jogos Olímpicos de Verão de 1936 em Berlim. O nome
vem do inglês basketball, que significa literalmente
"bola no cesto".O orgão regente do basquetebol é a
Federação Internacional de Basketball (FIBA).

 

 Futebol (do inglês football), é também conhecido por
soccer nos Estados Unidos. O jogo moderno  foi
criado  na Inglaterra com a formação da
The  Football  Association, cujas regras de 1863 são a
base do desporto na atualidade. O órgão regente
do  futebol  é a Federação Internacional de  Futebol.
(FIBA)

BASQUETEBOL FUTEBOL DE CAMPO
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Esporte
Formativo

Esporte 

Sócio-desportivo

" O esporte
tem a força
para mudar
o mundo".
Nelson Mandela



No Projeto Esporte, Educação e Cidadania - FASE II os beneficiários
que se destacam terão a oportunidade de participar de Competições
Estaduais. O Campeonato Paulista de Basquetebol é mais
competitivo campeonato de base do Brasil, contando com mais de
15 equipes participantes em cada categoria. São aproximadamente
30 jogos disputados anualmente, o que proporciona uma vivência
diferenciada os beneficiários, tendo a oportunidade de entrar em
grandes Clubes de São Paulo como E.C Pinheiros, S.E. Palmeiras, S.C.
Corinthians, entre outros. Ao final do projeto os beneficiários
ganham um certificado de participação com selos conforme seu
desempenho, os selos são: família presente (jogos e eventos),
melhor média escolar (média escolar anual), melhor
desenvolvimento técnico (média de pontos no campeonato),
comprometimento (frequência), responsabilidade social e ambiental
(atuação em campanhas e voluntariado).Alguns clubes que
participam da competição:

ESPORTE, EDUCAÇÃO E CIDADANIA
FASE II

PROJETO

 



ESPORTE, EDUCAÇÃO E CIDADANIA
FASE SOCIAL

PROJETO

 
O Projeto Esporte, Educação e Cidadania - Fase Social tem como
objetivo oportunizar a prática esportiva de meninos e meninas de 07
a 17 anos através da modalidade basquetebol e futebol de Campo.
Atualmente o projeto é desenvolvido nas cidades de Taubaté,
Tremembé e Caçapava. Além do desenvolvimento físico, técnico e
social dos beneficiários, há monitoramento das notas escolares e
participações em festivais e campeonatos regionais. Com o lema
"No esporte como na Vida" conceitos como ética, transparência, e
sustentabilidade ambiental são trabalhos frequentemente pelos
professores. O projeto é desenvolvido nas cidades de Taubaté,
Tremembé e Caçapava, contando com 06 locais de atividades e mais
de 400 beneficiários inscritos.
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Avaliação Física, Técnica e

Antopométrica

Entre os meses de Janeiro e
Fevereiro todos os beneficiários do
Instituto passaram por avaliações
fisicas, técnicas e antopométricas.
Todos os testes são muito
importantes para
acompanhamento do
desenvolvimento dos alunos
durante os anos de atividade no
projeto.

Semana de

Cadastro

Entre os meses de Janeiro e
Fevereiro o Instituto abriu
processo de rematricula e
matricula em cada núcleo de
atividade. Após o preenchimento
das turmas houve reuniões com
os alunos para entendimento das
normas e calendário de
atividades.

Voluntariado na

Corrida Giro di

Quiririm 2020

O Instituto Gotas foi parceiro do
PANATHLON TAUBATÉ na realização
da corrida 5km Giro di Quiririm
2020. Os Atletas da Equipe Sub 15
participaram como voluntários do
evento e deram exemplo de
comprometimento e
responsabilidade.
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1ºJogo FPB

E.C.Pinheiros x

Instituto Gotas
Dia 07 de março os Atletas do SUB 15 foram
até a capuital para enfrentar um dos Clubes
formativos mais fortes do pais: o esporte
Clube Pinheiros. No Primeiro e segundo
quarto da partida a equipe Gotas conseguiu
administrar bem o jogo trazendo a diferença
pra 01ponto. Mas falhas no rebote, 17 no
total, deu ao adversário uma segunda
chance de pontuar.O Placar final
ficou:E.C.Pinheiros 84 X 43 Gotas.
Destaques: Atletas Dayton 18 pontos e Vini
10 pontos.

Palestra com a

Nutricionista 

Carol Fioranti

Início de um ciclo de palestras que
visa a conscientização alimentar dos
atletas para a melhora do
desempenho esportivo e qualidade
de vida.

Torneio Inicio

categorias SUB

15 e SUB 17
Quadrangular entre as equipes:
Gotas Taubaté Vila Marli Gotas
Taubaté CTI ( S15)Gotas
Tremembé e Equipe convidada
Street SEDES Taubaté. O evento
contou com mais de 100
participantes.
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#Juntos a Distância

Devido ao distanciamento social,
nossas atividades foram suspensas,
mas deixamos claro a todos que
continuaríamos #juntosadistancia.
Portanto, começamos um trabalho de
massificação de informações através
das mídias sociais, com o intuito de
promover a interação com os
beneficiários e auxilia-los na
continuidade da prática da atividade
fisica com segurança. 

Página do Instagram

chegou a +1.000

Seguidores

A interação com o Instagram dobrou
de tamanho. Em apenas 20 dias a
página teve 92 novos seguidores e
conta com uma média de 300
visualizaçõs por postagem, e alcance
de 3.200 pessoas.

Treinos no Story do

Instagram e

Facebook

Treinos semanais no Story nas páginas
do Instagram e Facebook. Agora
ninguem tem mais desculpa para ficar
sem fazer atividade fisica! Os treinos
são adaptados e orientados por
professores do Instituto Gotas.
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Treinos  pela

Plataforma Zoom

A equipe SUB 15 continua
mantendo sua rotina de treinos
mesmo a distância por meio da
Plataforma Zoom.
Com treinos adaptados para a
realidade de cada atleta, e
contando sempre com muito apoio
e orientação.

Sorteios pelo

Instagram

Para motivar os beneficiários e gerar a
interação com a página foi realizado 
sorteio de uma camisa exclusiva do
Instituto Gotas. 
O ganhador foi o Atleta Tiago Louzenzo
da Equipe SUB17.

Lives do Gotas

Lives Educativas com convidados,
parceiros e ex-atletas do Instituto
Gotas. Contando com uma média
de 200 visualizações por Live.
As lives podem ser acessadas
através das páginas do Instagram
do canal do Youtube.
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Objetivos do

Desenvolvimento

Sustentável 

Agenda ONU 2030

Os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, também conhecidos
como  ODS, fazem parte de uma
agenda global que tem 17 objetivos e
169 metas que visam a construção de
um mundo mais justo, próspero,
sustentável e igualitário até 2030.

Importância dos

Cuidados com o Meio

Ambiente

O Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de
junho, é a principal data das Nações
Unidas para promover ações
ambientais e sensibilizar a comunidade
global sobre a necessidade de proteger
o planeta.



https://www.facebook.com/
InstitutoGotasDeCidadaniaOS/

@somosgotas_

INSTITUTO GOTAS DE CIDADANIA

www.gotasdecidadania.com.br

contato@gotasdecidadania.com.br

+55 (12) 99660-8554

#Somostodosgotas
Parceiros, apoiadores e colaboradores


