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Há sete anos, a história da Geração Vida Nova deu início a um trabalho de constru-
ção de valores nas comunidades carentes do Jardim Aeroporto, desenvolvendo um 
trabalho de promoção humana e combate à pobreza, através da prática do futebol 
e de atividades sócio educacionais.  

Em 2010 o trabalho alcançou parcerias que nos permitiram criar alicerces com ór-
gãos públicos como a secretaria de esporte, lazer e juventude através do programa 
Esporte Social (SELJ) e secretaria municipal de esporte (SEME) com o projeto vol-
teio – ginástica olímpica sobre cavalo. Contamos ainda com uma nova estrutura ad-
ministrativa e novas alianças estratégicas de parceria corporativa e voluntariado.

Em 2011 o número de atendimentos cresceu e se consolidou em programas institu-
cionalizados baseados na prática esportiva e cultural. Estas crianças e adolescen-
tes descobriram que podem conquistar seu espaço no mundo e que têm o direito de 
sonhar com uma perspectiva de vida melhor.   

Construímos muitas etapas neste ano, e a nossa trajetória continua repleta de de-
safios. Cresceu o número de atendidos, triplicou o número de bolsas em faculda-
des, conquistamos novo local de atendimento, implantamos novos programas e 
iniciamos projetos de sustentabilidade que trarão novidades importantes para o 
ano que vem.

O esforço de todos em participar das conquistas destas crianças e adolescentes 
que estão tendo oportunidade de descobrir e desenvolver seus potenciais está va-
lendo à pena!  

Por isso, valorização da vida e crença na transformação integral do indivíduo são 
os dois principais valores e a marca distintiva da Geração Vida Nova (GVN), fixando 
no espírito de cada um deles e de todos os envolvidos a certeza de que é possível 
atuar sobre seu próprio destino e na mudança da sociedade.

Palavra do Presidente



visaomissaovalores

Visão • Ser reconhecida como organização que deSenvolve e diSSemina projetoS 

que contribuem para a valorização do indivíduo e para a tranSformação Social. 

Missão • Promover o desenvolvimento integral, Pessoal e social de crianças e 

adolescentes e suas famílias, Por meio da Prática de atividades esPortivas e de 

atividadeS Sócio-educativaS complementareS. Valores • amor • aceitação • resPeito



A região das Águas Espraiadas tem atualmente cerca de 8.500 domicílios cadastrados na Sub-
-Prefeitura Santo Amaro. Falamos em mais de 30 mil pessoas que vivem à margem da sociedade 
local, havendo em média duas crianças menores de 18 anos para cada residência. Desde Julho do 
ano 2000, há um esforço comum de entidades da região para amparar, especialmente as crian-
ças tirando-as das ruas e oferecendo atividades sociais e educativas para seu desenvolvimento.

ConheCendo a CoMunidade pelos núMeros 

30 mil 
pessoas em situação 
de vulnerabilidade social

Comunidades Carentes das imediações da av. roberto marinho 
Jardim aeroporto, Zona sul da Cidade de são paulo.

Atendimento à 
250 meninos 
e meninas

idade: de 4 a 17 
anos cursando alguma 
instituição de ensino público
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ACADEMIA DO FUTEBOL
Nesta atividade, eles aprendem na prática técnicas básicas do 
futsal e na teoria, por meio de vídeos e notícias relacionadas 
ao tema, desenvolvem uma visão lógica e cognitiva. 
Buscando oferecer novas experiências, bem como uma 
nova visão em relação à convivência com a diversidade, eles 
participam de campeonatos, sendo que, aqueles que mais se 
destacam participam de peneiras em clubes profissionais. 

120 crianças que se dividem em 
turmas de manhã e tarde, nas 
seguintes categorias: futsal 
masculino [sub 11, sub 13, sub 
15, sub 17] e feminina adulta.

2004     – 17

2005     – 35

2006     – 68

2007     –  90

2008     –  100

2009, 2010, 2011  -  120

eVolução do FuTsal

EStA ÁrEA ViSA O DESENVOLViMENtO iNtEGrAL DE CriANçAS E ADOLESCENtES (DESEN-
VOLViMENtO PESSOAL, SOCiAL, COGNitiVO, ESPirituAL E PrODutiVO), AtrAVéS DO ESPOrtE, 
ViA PriViLEGiADA PArA A FOrMAçãO DO SEr HuMANO FAzENDO COM quE A PArtir DE SEuS 
POtENCiAiS trANSFOrMEM A Si MESMOS E SuAS CirCuNStâNCiAS. 

esporTes

Futsal 
Feminino - Fênix  
Formação com caráter 
semi profissional, esta 
equipe disputa campeonatos 
e torneios dentro e fora 
do Estado de  São Paulo. 
Resultado: 20 atendidos

Futsal 
Masculino 
As equipes disputam torneios, 
campeonatos e jogos amistosos, 
realizando excurções em São Paulo e 
também em outros estados. Toda trabalho 
feito dá ênfaze no desenvolvimento sócio 
cultural dos alunos.



CLíNiCAS E WOrkSHOPS 
acreditamos no trabalho em rede, desta 
maneira, desenvolvemos um programa básico 
de treinamento prático e teórico, auxiliando 
outras entidades a estruturarem seus 
programas de futebol social.
Nossos profissionais já desenvolveram estas 
atividades, dentro e fora do Brasil, estando 
presentes em localidades tais como: Filipinas, 
Japão, tailândia, Vietnã, myanmar, malásia, 
estados Unidos, alemanha e espanha.

resultado  - este ano estivemos na rússia 
e Ucrânia, abrindo frentes com a Federação 
Ucraniana, com o Vice-cônsul do Brasil na 
rússia, fazendo ações sociais e participando 
de torneios internacionais com o foco da luta 
contra as drogas através do esporte.

ESPOrtE SOCiAL 
em convênio com a Secretaria de esportes, 
Lazer e turismo do Governo do estado de São 
Paulo oferecemos aulas de futsal, basquete, 
atletismo e atividades transversais 
resultado: 100 crianças e adolescentes.

LiGA DE FutSAL GVN 
a implantação do torneio de Futsal Social 
em parceria com Secretaria de esporte 
Lazer e Juventude teve o intuito de estreitar 
relacionamento entre oNGs e proporcionar 
um ambiente de prática esportiva competitiva 
saudável para crianças e adolescentes. 
resultado: Participação de 36 times e 360 
crianças, nas categorias de sub 9, 11, 13, 15, 17 e 
adulto em junho de 2011.
contamos com o envolvimento de 36 times e 360 
crianças nas categorias de sub 9,11,13,15,17 e 
adulto em junho de 2011

esporTes



CulTura

TeaTro - MoChileiros
através de teatro e atividades de ecoturismo são 
transmitidos valores de cidadania. resultado: 20 
crianças e adolescentes.

MúsiCa e dança - id
o grupo desenvolve composições artísticas atra-
vés de técnicas percussivas de bate-lata e fla-
menco. resultado: 12 crianças e adolescentes.

dança - desaFio
Um de nossos projetos mais antigos, originou 
um grupo de dança, que utiliza diversas técnicas: 
street dance, hip hop, circo e teatro. resultado: 14  
adolescentes e jovens.

arTe - Gol CoM arTe
este projeto associado ao de contação de história 
fixa o aprendizado e agrega técnicas de desenho, 
pintura e colagem. resultado: 90 crianças e ado-
lescentes.

proJeTo dançar
teve início em outubro de 2011 em parceria com o 
FUmcaD - Fundo municipal da criança e do ado-
lescente e visa a formação e capacitação de crian-
ças e adolescentes nas seguintes categorias: 

Ballet

•	 turmas “baby class” e adolescente 
categoria recreação

•	 turmas 6 a 10 anos 
categoria Profissionalizante:  
1º ano do método russo

Dança Contemporânea e teatro

•	 turma adolescente 
categoria recreação 

resultado: 90 crianças e adolescentes  
entre 4 e 17 anos.

A ÁrEA CuLturAL ViSA rESGAtAr DE FOrMA LúDiCA A DiGNiDADE E A 
CiDADANiA DAS CriANçAS E ADOLESCENtES MENOS FAVOrECiDOS EM NOSSA 
SOCiEDADE, AtrAVéS DAS DiVErSAS FOrMAS DE ExPrESSãO CuLturAL.

eduCação

BOLSAS DE EStuDO EM 
ESCOLAS E uNiVErSiDADES
através de parcerias com universidades e 
doações individuais fornecemos bolsas de 
estudo em diversas áreas tais como: 
Serviço Social, comunicação, rádio e tV, 
arquitetura, educação Física, Fisioterapia e 
administração. 

resultado: 13 Jovens em universidade e 1 
bolsa de estudo em escola particular.

CONtAçãO DE HiStÓriAS
muitas crianças apresentam dificuldade na 
aprendizagem da leitura e escrita, onde 80%  
não tem hábito de ler e não tem suporte da 
família para o desenvolvimento deste hábito. 
Desta necessidade, surgiu a oportunidade 
de implantarmos o cantinho da leitura e a 
atividade de contação de história. resultado: 
60 crianças e adolescentes.



INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO
Através de parcerias com empresas e instituições, os 
jovens que mais se destacam são selecionados para 
participar do Programa Jovem Aprendiz trabalhan-
do como pegadores de bola. Parcerias ICO Estacio-
namento e Clube Atlético Paulistano. Atendidos: 15 
adolescentes. 

CURSO PROFISSIONALIZANTE
Capacitação de jovens de 18 a 29 anos com Ensino 
Médio completo ou em fase de conclusão. O progra-
ma aborda conteúdos importantes para a inserção do 
jovem no mercado de trabalho, tais como: Comunica-
ção, Técnica de Atendimento ao Cliente, Técnicas de 
Vendas, Mercado de Trabalho, Cidadania, Informática 
e Empregabilidade. Os que mais se destacam também 
têm oportunidade de trabalho oferecida pela em-
presa. Parceria com a Atento. Atendidos: 20 jovens.

SAÚDE
Periodicamente nossos atendidos rece-
bem consulta de oftalmo, dentista e clíni-
co geral. Resultado – Todos os atendidos

AÇÃO FAMÍLIA
Regularmente são feitas visitas as casas 
dos familiares dos participantes dos pro-
jetos, a fim de garantir um envolvimento 
de aprendizado mútuo, entender as difi-
culdades e proporcionar melhorias que 
possam ser refletidas na estratégia de 
atuação da GVN.
Resultados - visitas 150 famílias
Distribuição de Cestas básicas
Resultados  - distribuição às 15 famílias 
mais necessitadas

AÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA 
Atendimento à comunidade com oftalmologista, clíni-
co geral com exames de prevenção e rotina básicos, 
dermatologista, assistência jurídica, dia da beleza 
com cabelo e manicure, recreação infantil. Ações re-
alizadas por voluntários da área da saúde, corporativo 
e social que acontecem duas vezes no ano.
A participação do voluntariado corporativo também 
ajudou na reforma do novo espaço físico da ONG.
Resultado – Participação de 100 pessoas da comuni-
dade

BAZAR
Com a parceria de dois grandes magazines no mer-
cado foi possível a realização de bazares abertos a 
comunidade em geral com a venda dos produtos. 
Esta ação foi o início de uma ação de sustentabili-
dade para a GVN. Público em geral

proFissionalização parCeiros 2011

ColaBoradores

insTiTuCional

soCial

MAStEr - JECriM - AirO EStúDiO E DESiGN 
- ÁSiA ENGENHAriA - AtENtO - AtHLEtiCA 
uNiP - BESNi - Cap CLuBE AtHLEtiCO 
PAuLiStANO - ECOPLANO - ELEtENGE 
- iCo EStACiONAMENtOS - MOViNOrD - 
rENNEr SAYErLACk - rEVitECH - StuDiO 
MÁrCiA PEE - SEPrOSP - tEtrABASE - WGt 
EMPrEENDiMENtOS E iNCOrPOrAçÕES

iACM DO AErOPOrtO - CABO VErDE - CALVArY 
- iPi ViDA NOVA - iBNu - itA - WASHiNGtON

FuMCad - Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. selJ – Secretaria 
de Esporte Lazer e Juventude do Estado de 
SP. seMe - Secretaria Municipal de Esportes, 
Lazer e recreação de São Paulo.



FoTos

CAMPANHAS DE MOBILIZAÇÃO
Campanhas específicas que instituições realizam com 
seus profissionais e colaboradores para as seguintes 
finalidades: mutirões na comunidade, arrecadações 
de materiais e financeiras, através de leis de incentivo.
•	 ITAU BBA Solidário
•	 NETSHOES

Fundada em 25/09/2006

Qualificada como OSCIP – Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público  em 
20/02/2009

Conveniada com CMDCA – Conselho 
Municipal da Criança e do Adolescente 2008

Presidente – Guilherme Fonseca Denys Pinheiro Lima
Vice-Presidente – Antonio Videira Junior
Diretor Administrativo – Fábio Oliveira
Conselho Fiscal –Eliseu Santos de Souza
       Frederico Ramos Domingues
       Viviane Franzoti Muzel

Projeto gráfico e direção de arte - 
Paulo David Muzel [Tropical]
Redação e revisão – 
Patrícia Franca
Textos e fotos – 
Área de Comunicação ONG GVN

CaMpanhas de MoBilização dados da insTiTuição direToria esTaTuTária FiCha TéCniCa
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