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FASE SOCIAL



ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVA GOTAS DE CIDADANIA, fundada em 29 de abril de 2009, 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 de 07 a 17 anos
passaram por projetos educacionais, esportivos e culturais ao longo desses 10 anos de trabalho. Hoje o Instituto conta
com muitos voluntários, colaboradores e mais de 300 inscritos nas atividades. Mas todas essas ações só foram
possíveis através das parcerias e apoio de pessoas e empresas que compartilham conosco da mesma causa.

MISSÃO
Formar o cidadão 
por meio da 
Educação, Cultura e 
Esporte.

VISÃO
Referência na elaboração, 
implantação e gerenciamento 
de projetos na área esportiva, 
educacional e cultural.

VALORES
Qualidade social através de cultura, educação e esporte.
• Responsabilidade ambiental como meio de 
sustentabilidade.
• Inclusão social de crianças e jovens em área de risco.
• Inclusão social de portadores de necessidades especiais.
• Transparência na gestão de recursos públicos e privados.

INSTITUTO GOTAS DE CIDADANIA



PROJETO ESPORTE EDUCAÇÃO E CIDADANIA – FASE SOCIAL

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. 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 300 beneficiários inscritos.



Presente em 
03 Cidades e

06 Comunidades
TTÉ: Vila Marli, Jd. Mourisco, 

Quiririm, Vila Edmundo. 
TBÉ: Jd. dos Eucaliptos, 

CÇA: Jd. Resende

+ de 300 
inscritos

Meninos e meninas 
De 07 a 17anos

02 campanhas
Arrecadação de tênis e brinquedos

03 palestras
Nutrição, Fisioterapia, ética e cidadania

Reunião de pais 
semestral

+25 jogos 
oficiais
• Festivais
• Amistosos

• Campeonatos 
Regionais 02 Modalidades

Basquetebol
Futebol de Campo

INDICADORES DO PROJETO



AULAS DE BASQUETEBOL
TAUBATÉ                       CAÇAPAVA                     TREMEMBÉ



BASQUETEBOL: FESTIVAL FORMAÇÃO



BASQUETEBOL: FESTIVAL DIA DAS CRIANÇAS



BASQUETEBOL:TORNEIO REGIONAL



BASQUETEBOL: TORNEIO REGIONAL



AULAS FUTEBOL DE CAMPO



FUTEBOL: AMISTOSO CONTRA PQ. AEROPORTO



FUTEBOL: FESTIVAL DIA DAS CRIANÇAS



REUNIÃO DE PAIS E RESPONSÁVEIS



DIVULGAÇÃO EM SITE E MÍDIAS SOCIAIS



https://www.facebook.com/InstitutoGotasDeCidadaniaOS
https://www.instagram.com/somosgotas_/?hl=pt-br


INCENTIVO

PARCEIROS

APOIO



CONTATO

contato@gotasdecidadania.com.br

diretoria@gotasdecidadania.com.br

CLIQUE AQUI

www.gotasdecidadania.com.br

CLIQUE AQUI

/InstitutoGotasdeCidadaniaOS

CLIQUE AQUI

@somosgotas_

CLIQUE AQUI

Canal Instituto 
GotasdeCidadania

https://www.instagram.com/somosgotas_/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/InstitutoGotasDeCidadaniaOS
http://www.gotasdecidadania.com.br/
http://www.gotasdecidadania.com.br/
https://www.facebook.com/InstitutoGotasDeCidadaniaOS/
https://www.instagram.com/somosgotas_/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/channel/UCqIFDiTI-kKnoBqZaJMvQyQ

