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Projeto Craque do Amanhã promove
integração por meio do futebol
Há dois anos, o esporte é instrumento de aprendizado para
cerca de 200 jovens do bairro do Arsenal, em São Gonçalo,
município do Rio de Janeiro
imprimir

Por
meio do futebol, jovens aprendem e se divertem (Foto: Divulgação/Alessandra de Paula)
Com muita ginga e bola no pé, os jovens do Craque do Amanhã driblam as dificuldades e sonham com uma
vida melhor. O projeto, apoiado pelo Criança Esperança em 2014, acontece há dois anos, no bairro do
Arsenal, em São Gonçalo, município do Rio de Janeiro, e foi idealizado pelos jogadores Vagner Love, Paulo
Henrique Ganso e Ibson, este último nascido em São Gonçalo. A realização fica por conta da parceria entre

o Cetac (Centro de Estudo, Treinamento e Assessoria à Cidadania) e o Cieds (Centro Integrado de Estudos
e Programas de Desenvolvimento Sustentável).

(Assista ao vídeo ao lado)
Atualmente, o Craque do Amanhã atende cerca de 200 jovens, com faixa etária dos 9 aos 17 anos de idade.
As atividades acontecem no contraturno escolar, pela manhã de 8h às 11h e à tarde, de 14 às 17h. Por meio
do futebol, promove-se a socialização, a disciplina e a amizade entre os colegas de time.
"Estou no projeto há um ano e meio, aprendi muita coisa e os professores me incentivam. Jogo futebol desde
os 7 anos, mas meu sonho é outro, quero estudar Direito", revela Carolina Ferreira dos Santos, uma das
jovens atendidas pelo Craque do Amanhã.
As famílias das crianças que participam do projeto recebem uma cesta básica por mês e acompanhamento
psicossocial. Os jovens contam também com lanche no início e no final de cada treinamento. Os recursos
recebidos do Criança Esperança são aplicados para potencializar as ações e atividades do projeto,
principalmente na área pedagógica e educacional.
Sobre o Criança Esperança
Há 29 anos o Criança Esperança cria oportunidades de desenvolvimento para crianças, adolescentes e
jovens. Este ano são apoiados 103 projetos, além dos quatro Espaços Criança Esperança localizados no Rio
de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco – beneficiando,
diretamente, quase 48 mil crianças. É possível fazer doações durante o ano inteiro, em qualquer casa lotérica
do país, ou ainda, pelo site do Criança Esperança (www.criancaesperanca.com.br). As doações são feitas
diretamente para a UNESCO, que é a responsável por administrar e distribuir esses recursos para projetos
em todo Brasil. O Criança Esperança é uma campanha da Globo com a UNESCO em parceria com milhões
de brasileiros.
Faça a sua doação!
Clique aqui para encontrar a casa lotérica mais perto de você.
Clique aqui para fazer sua doação pela internet.
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