


OS PROGRAMAS
PARCERIA COM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERÍODO 06/2011 À 01/2013

ESPORTE NAS COMUNIDADES E ESPORTE NAS ESCOLAS é um projeto social ambicioso que tem por
objetivo principal educar e socializar crianças e adolescentes de comunidades consideradas em
risco social de todo o estado do Rio de Janeiro. Visando promover a integração e inserção social, o
projeto vem oferecer a crianças e jovens a oportunidades de desenvolver de forma lúdica e prática
todos os bens que a prática esportiva e as atividades físicas oferecem. Concretizando o público
masculino e feminino na faixa etária de 5 a 15 anos, os programas utilizam o esporte como grande
ferramenta de inclusão e inserção social, contribuindo para que o cidadão cresça com a mente
aberta aprimorando seus conceitos e a capacidade de comunicação entre membros da sociedade.
O esporte é superação acima de tudo. Isso inclui superar adversidades da vida cotidiana, servindo
como importante alternativa para afastar as crianças e jovens da criminalidade e das drogas.



OS PROFISSIONAIS
Formado por uma equipe de profissionais altamente capacitados e das mais variadas áreas
esportivas, o programa Esporte nas Comunidades e Esporte nas Escolas vem atuando na cidade de
Petrópolis desde 2008. Com uma metodologia de trabalho onde a atividade física e a prática
esportiva é utilizada como grande ferramenta de inserção e inclusão social. São parte integrante
dessa equipe, professores de educação física, estagiários de educação física, supervisores
comunitários, monitores comunitários, supervisor disciplinar e coordenadores. Atualmente cada
núcleo é composto por 4 profissionais: sendo 1 professor de educação física, 1 estagiário de
educação física, 1 monitor comunitário e 1 supervisor geral.



AS COMUNIDADES
Siméria, Vale do Carangola, Battailard, Chácara Flora, Contorno, Meio da Serra, 24 de Maio, Vale dos

Esquilos, Vila Rica, Comunidade do Neylor, Grão Pará / Alto da Serra, Araras, Vila São Francisco, Duarte da
Silveira, Vila Felipe, Cascatinha, Alto Siméria, Mosela, Barão do Rio Branco, Comunidade do Alemão, Boa Vista,
Retiro e Vila Leopoldina em Pedro do Rio.

Com isso 3418 crianças e adolecentes foram beneficiadas pelo programa, com atividades sendo realizadas
dentro dos espaços esportivos da própria comunidade. Através de parcerias com empresas estamos buscando
mais colaboradores para atingir nossa meta de 2016 onde vamos atender a 5000 alunos e assim ampliar o
número de comunidades contempladas com o programa.



COMUNIDADE BOA VISTA
POLO 1  - INAUGURAÇÃO 02/2008

Primeira comunidade atendida pelo programa em 2008 o bairro Boa Vista vem a cada dia recebendo
mais crianças. Atualmente 260 alunos tem a prática de atividades físicas inseridas nos seus finais de
semana através da parceria com o Projeto Boa Vista do Futuro. Com o apoio do Grupo Itaú Voluntários
a garotada recebeu uniformes, bolas de futebol e medicamentos variados.



COMUNIDADE CAXAMBU
POLO 2 – INAGURADO EM 02/2008 

Comunidade é privilegiada pelo ótimo espaço esportivo disponibilizado para realização das
atividades e hoje o polo conta com campo gramado e ginásio. Atualmente 130 crianças e jovens na
faixa etária de 6 a 17 anos tem a prática esportiva inserida no seu dia a dia graças ao trabalho
desenvolvido pelo Programa Esporte nas Comunidades / Esporte nas Escolas. No bairro Caxambu as
atividades são realizadas aos sábados de 9:00 da manhã a 13:00 da tarde no campo e no ginásio do
clube Balança Rede.



No Meio da Serra 203 crianças já estão cadastradas e vinham participando das atividades do programa.
Desde a chegada dos projetos sociais do Petro Sport / INEC foram realizados os cadastros dos alunos que
mantém participação direta em todos os eventos esportivos do program,. Desde sua inauguração a
empresa Bramil Supermercados passou a ser a fornecedora de todos os uniformes para a comunidade. O
futebol feminino é um dos grandes atrativos e o número de crianças não para de crescer a cada dia.

COMUNIDADE MEIO DA SERRA – POLO 3
INAUGURADO EM 03/2008



COMUNIDADE DUARTE SILVEIRA – POLO 4
INAUGURADO EM 03/2008

Na Vila São João Batista no bairro Duarte da Silveira no período de março de 2008 e dezembro de 2009
mais de 150 crianças são atendidas pelo programa que tem atividades na quadra de futebol sendo
realizadas sempre aos sábados, porém em janeiro de 2010 as atividades foram suspensas devido a falta de
condições do espaço esportivo da comunidade. Porém através da parceria com a Prefeitura Municipal nos
anos de 2010 e 2011 conquistamos uma grande vitória para a comunidade que teve toda a quadra
restaurada. O polo teve grande apoio da empresa Concer que forneceu de todo os uniformes nos primeiros
dois anos de atividades. Em 2012 foi implantado o futebol feminino na comunidade que é um dos grandes
atrativos para as alunas. Esperamos em breve retomar as atividades também para o futebol masculino.



VALE DO CARANGOLA – POLO 5 
INAUGURADO EM 02/2008

Na comunidade Vale do Carangola as atividades contam com a presença de 350 alunos que
participam das atividades esportivas. Em 2008 o programa através de parceria com o Gruo Bramil de
Supermercados colaborou com toda a estrutura de material esportivo como coletes, uniformes e
bolas. Já em 2010, 2011 e 2012, com o convênio firmado entre o INEC e as Secretaria de Esportes e
Secretaria de Educação da cidade de Petrópolis a comunidade passou a ter participação direta em
eventos esportivos da instituição. O futebol feminino é um dos grandes atrativos e a criançada do
bairro se sagrou bi campeã da Copa Petro Sport Comunidades nos anos de 2010 e 2011.



COMUNIDADE ALTO SIMERIA – POLO 6
INAUGURADO EM 01/2012

Nos bairro Siméria e Alto Siméria mais de 116 crianças e jovens participaram das atividades
esportivas desenvolvidas pelo programa esporte nas escolas. Nesta comunidade antes das atividades
iniciadas pela instituição nos deparamos com a ociosidade de crianças e jovens que não tinham a prática
esportiva como rotina diária. Através da parceria com o Grupo Bramil todos os alunos foram
devidamente uniformizados e vale destaque a participação efetiva das Secretarias de Educação e
Secretaria de Esportes que firmaram convênio com a instituição para apoio ao polo que conta com 2
professores de educação física e 1 estagiário.



No Vale dos Esquilos a mais de 10 anos o esportista Abel do Valle vinha desenvolvendo atividades
esportivas com as crianças da comunidade sem nenhum suporte e sem a mínima estrutura de uniformes
e outros itens considerados fundamentais para a boa execução das atividades esportivas. Agora com a
chegada do Petro Sport / INEC todas as crianças estão devidamente uniformizadas e tem todos os
sábados aulas ministradas por profissionais de educação física e estagiários.
Vale ressaltar a falta de estrutura do campo onde são realizadas as atividades para os alunos. Através de
ofício encaminhado a Prefeitura Municipal de Petrópolis em 05/2008 foi solicitado obras de reparos do
espaço esportivo, porém até o momento nada foi realizado.

COM. VALE DOS ESQUILOS – POLO 7
INAGURADO EM 04/2008



COMUNIDADE BATAILARD – POLO 8
INAUGURADO EM 01/2010

 Nos bairro Bataillard mais de 180 crianças e jovens participaram das atividades esportivas
desenvolvidas pelo Programa Esporte nas Escolas. Através da parceria com o Grupo Bramil todos os
alunos foram devidamente uniformizados e destacamos a parceria das Secretarias de Educação e
Secretaria de Esportes que firmaram convênio com a instituição para apoio ao polo que conta com
1 professore de educação física e 1 estagiário custeados pelo poder público.



COM. LEOPOLDINA / PEDRO DO RIO – POLO 9
INAUGURADO EM 08/2013

 Comunidade considerada a maior em risco social da cidade de Petrópolis os moradores da Vila
Leopoldina em Pedro do Rio ficaram surpresos ao saber que a instituição chegava para implantar suas
atividades esportivas na localidade. Atualmente 52 alunos participam das atividades ministradas por
esportistas locais. O Petro Sport/INEC oferece desde 2013 todo o suporte de material esportivo e
profissionais para que as crianças tenham um melhor qualidade de vida. O espaço esportivo da
comunidade precisa com urgência de reparos principalmente na parte de telas que hoje estão bastante
danificadas colocando em risco a integridade física dos alunos.



COMUNIDADE DO CONTORNO – POLO 10 
INAUGURADO EM 01/2012

No bairro Contorno mais de 76 crianças e jovens participaram das atividades esportivas desenvolvidas
pelo programa Esporte nas Escolas. Nesta comunidade antes das atividades iniciadas pela instituição
nos deparamos com a ociosidade de crianças e jovens que não tinham a prática esportiva como rotina
diária. Através da parceria com o Grupo Bramil todos os alunos foram devidamente uniformizados e
vale destaque a participação efetiva das Secretarias de Educação e Secretaria de Esportes que
firmaram convênio com a instituição para apoio ao polo que conta com 1 professor de educação física e
1 estagiário. Comunidade em 2012 foi contemplada com a Campanha Natal + Feliz onde todos os
alunos receberam brinquedos e cestas básicas do INEC.



COMUNIDADE DO ALEMÃO – POLO 11 
INAUGURADO EM 03/2013

Comunidade tem como principal incentivador o esportista Gustavo que ministra as aulas de futebol
para as crianças todos os sábados pela manhã. Após participação na quinta edição da Copa das
Comunidades realizada em 2014 os alunos do polo terão as aulas ministradas por profissionais de
educação física duas vezes por semana na quadra comunitária do bairro. O Grupo Bramil já
disponibilizou todo o uniforme para os 34 alunos do polo que teve atividades iniciadas em março de
2013.



COM. ALTO DA SERRA– POLO 12
PARCERIA FIRMADA EM 08/2012

COM O PROJETO GRÃO PARÁ
Coordenadas pelo esportista Claudinei Raimundo o Projeto Grão Pará tem suas atividades desenvolvidas
de forma a vários anos pelo esportista. Neste polo o Petro Sport / INEC apenas colabora com a
manutenção de material esportivo como bolas, coletes e cones para o bom andamento das atividades
físicas e esportivas. Comunidade parceira do projeto e com participação em todas as edições da Copa
das Comunidades Petro Sport . É atualmente o maior vencedor em todas as categorias conquistando
quatro títulos e dois vice campeonatos. Destaque para a categoria sub 11 tri campeã da competição.



COMUNIDADE DO NEYLOR– POLO 13
INAUGURADO EM 04/2010

O programa atende a cerca de 110 crianças e jovens com aulas ministradas aos sábados na quadra da
comunidade. No ano de 2011 foi solicitado junto ao poder público obras de reforma do espaço esportivo
da comunidade que foi atendida e hoje a quadra foi totalmente reformada. Para 2013 nossa expectativa
é atender um demanda ainda maior na comunidade. O Grupo Bramil é fornecedor de todo o material
esportivo dos alunos. Pelo quarto ano consecutivo a comunidade foi contemplada com a campanha
Natal + Feliz onde os alunos receberam cestas de natal e brinquedos. Além disso a comunidades
participou de todas as edições da Copa das Comunidades Petro Sport.



COMUNIDADE 24 DE MAIO– POLO 14
INAUGURADO EM 04/2010

O programa atende a cerca de 70 crianças e jovens com aulas ministradas aos sábados na quadra da
comunidade. No ano de 2011 foi solicitado junto ao poder público obras de reforma do espaço esportivo
da comunidade que foi atendida e hoje a quadra foi totalmente reformada. Para 2013 nossa
expectativa é atender um demanda ainda maior na comunidade. O Grupo Bramil é fornecedor de todo o
material esportivo dos alunos. Pelo quarto ano consecutivo a comunidade participou de todas as
edições da Copa das Comunidades Petro Sport.



1ª COPA DAS COMUNIDADES 2010

Uma grande festa. Assim podemos definir a 1º Copa Petro Sport Comunidades / Itaú Voluntários. O
evento realizado no dia 2 de maio de 2010 no Clube Balança Rede no bairro Caxambú, reuniu mais
de 300 crianças de 5 núcleos envolvidos no programa de responsabilidade social. Nesta primeira
edição participaram do evento as comunidades do Boa Vista do Futuro, CSJB/Duarte da Silveira,
Posse, Meio da Serra, Quarteirão Brasileiro e Sertão do Carangola e a garotada bateu um bolão
dentro e fora das quatro linhas.



2 ª COPA DAS COMUNIDADES 2010



3ª COPA DAS COMUNIDADES 2011
A 3ª edição da Copa Petro Sport reuniu centenas de pessoas na quadra sintética do Parque Municipal que fica

localizado em Itaipava. No primeiro dia do evento aconteceu a cerimônia de abertura que contou com 1200 crianças
e público superior a 2600 pessoas.

Já no segundo dia foram realizados os jogos da fase final e o público superou as expectativas e bateu recorde em
eventos esportivos de cunho social na cidade de Petrópolis, ultrapassando 3500 pessoas e cerca de 900 crianças,
sendo destaque em matéria publicada na Tribuna de Petrópolis no dia 31 de agosto de 2010. Na ocasião levamos a
copa 16 comunidades e atendemos a mais de 2000 crianças na faixas etária de 6 a 16 anos. O grande destaque ficou
para as equipes femininas que marcaram presença e abrilhantaram o evento. Estiveram presentes nesta edição as
comunidades dos núcleos: Boa Vista, Vale do Carangola, Comunidade do Neylor, Meio da Serra, Vila Rica, Posse,
Itaipava, Atílio Marotti, CSJB/Duarte da Silveira, Vila Felipe, Grão Pará/Alto da Serra, Vale dos Esquilos., Quarteirão
Brasileiro, Contorno, AMAD e 24 de Maio.



4ª COPA DAS COMUNIDADES 2012





PARCEIROS DO PROGRAMA
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