
SURF TERAPIA PARA 
PESSOAS COM AUTISMO



Onde            estamosQuem            somos
O Onda Azul é uma ONG que oferece aulas de 

surfe gratuitas para pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA),  proporcionando uma 

nova abordagem de tratamento, lazer e 
inclusão, através de uma metodologia que 
considera as questões sociais, motoras e 

sensoriais dos autistas. As primeiras atividades 
aconteceram em 2015, e com a crescente 
procura por nosso trabalho, resolvemos 

oficializar e replicar nossa metodologia em 
outras cidades através de capacitações de 

profissionais e voluntários.



Onde            estamos
Maceió | AL

São Sebastião | SP

Florianópolis | SC

Imbituba | SC

Atualmente o Projeto Onda Azul está sendo 
desenvolvido em 4 cidades do Brasil. Somos a 
união de famílias, profissionais e surfistas, com 

o sonho de estar por todo o litoral brasileiro.



O Projeto
Nossas atividades são construidas para estimular 
questões motoras, de comunicação e interação 
social dos surfistas, além de fortalecer a relação 

intrafamiliar, trazendo um momento de lazer para 
toda a família. 

O projeto visa estruturar todas as localidades que 
replicam a metodologia do Onda Azul, fornecendo 

recursos materiais e profissionais para a realização 
e ampliação das atividades. 



Objetivos
>> Promover o desenvolvimento das habilidades de 

comunicação, interação social, aspectos 
psicomotores e de sensoriais através de uma prática 
esportiva e de lazer compatível ao ambiente litorâneo, 
com segurança e profissionais capacitados.

>> Articular momentos de interação da pessoa com 
autismo na sociedade, trabalhando a inclusão social 
de forma ativa.

>> Promover ações de educação ambiental para os 
surfistas, famílias e comunidade em geral.

>> Estimular a prática do Voluntariado, trazendo 
treinamentos especializados para o cuidado das 
pessoas com TEA no surfe.



Nosso
               alcance

Este projeto realiza práticas 
alinhadas com os objetivos da 
Agenda 2030 da ONU.



Nosso
               alcance

anos 
6 a 30 
Idades de

200 crianças,
jovens e adultos
em todo Brasil 

Cada localidade atende entre 40 e 60 pessoas com 
TEA, com atividades que são realizadas duas vezes por 

semana, em turmas de 10 a 20 surfistas, com carga 
horária de 1h por aula. 



Lei de Incentivo 
ao Esporte

PESSOAS FÍSICAS: até 6% do imposto 
de renda anual devido

 (declaração na forma completa).

PESSOAS JURÍDICAS: até 1% do imposto 
de renda anual devido 

(desde que tributadas pelo lucro real).

A Lei Nº 11.438/06, estabelece que possa ser 
deduzido do imposto de renda devido, apurado na 
declaração de ajuste anual pelas pessoas físicas 
ou em cada período de apuração, trimestral ou 

anual, pela pessoa jurídica tributada com base no 
lucro real, os valores despendidos a título de 

patrocínio ou doação, no apoio direto a projetos 
desportivos e paradesportivos previamente 

aprovados pela Secretaria Especial do Esporte.



Investimento

R$ 1.014.250,88 12 meses do Imposto de Renda
Tempo de execução Valor total  Participação 1% 



Divulgação
>> Direito de uso do Selo de Patrocinador Oficial do 

projeto;
>> Menção de agradecimento ao patrocinador durante a 

realização do projeto;
>> Aplicação de marca nos equipamentos: pranchas, 

camisetas de lycra, camisetas de passeio, e material 
de apoio;

>> Aplicação de logomarca em todos os materiais de 
divulgação do Projeto (bandeirolas, faixas, folders, 
banners, cartazes e outras peças similares);

>> Aplicação da logomarca da empresa no site da 
associação e demais mídias sociais (Facebook e 
Instagram);

>> A Associação Onda Azul também está à disposição 
para negociar e viabilizar outras alternativas de 
divulgação da empresa.



Contrapartida                         social
1 a cada 59 

crianças tem TEA

com TEA no Brasil 
de pessoas 

1,2 milhões

Além da atividade esportiva no ambiente de 
praia, a Associação Onda Azul realiza diversas 

palestras sobre o projeto, sobre autismo, eventos 
científicos, publicações acadêmicas e 

capacitação de voluntários para fomentar, 
agregar e disseminar informações e 

conhecimento para a inclusão a pessoa com TEA.

Center for Disease Control 1

2Organização Mundial da Saúde

1)www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/ss/ss6706a1.htm
2)www.news.un.org/en/story/2010/04/334362-greater-awareness-and-und
erstanding-autism-needed-says-un-chief#.WNtOnRiZPVo



Reconhecimento
A Associação Onda Azul teve sua atividade 

reconhecida como de UTILIDADE PÚBLICA através 
da Lei Nº10.710, de 12 de junho de 2020, em de 

Florianópolis, Santa Catarina.



Reconhecimento

1º Festival de Surf Onda Azul ~SBT Meio Dia

Aula Inaugural em Maceió ~ Esporte Campeão
Reportagem em site 

especializado
Onda Azul no Instituto Gabriel Medina ~ Mundo 

Medina, Canal OFF

Fa a parte dessa 
                    Onda de Amor!Nossa prática inovadora com o surf, esporte com 

um crescente interesse no país e no mundo, e 
significante impacto terapêutico para as pessoas 

com TEA tem sido reportado nas mídias.

www.facebook.com/watch/?v=348619062527582
www.facebook.com/watch/?v=1900959443536633
www.facebook.com/watch/?v=280636209511009
https://www.esporteeinclusao.com.br/esporte-e-autismo/projeto-onda-azul-oferece-aulas-de-surf-para-pessoas-com-autismo/


Fa a parte dessa 
                    Onda de Amor!

ç

>> Direito de uso do Selo de Patrocinador Oficial do 
projeto;

>> Menção de agradecimento ao patrocinador durante a 
realização do projeto;

>> Aplicação de marca nos equipamentos: pranchas, 
camisetas de lycra, camisetas de passeio, e material 
de apoio;

>> Aplicação de logomarca em todos os materiais de 
divulgação do Projeto (bandeirolas, faixas, folders, 
banners, cartazes e outras peças similares);

>> Aplicação da logomarca da empresa no site da 
associação e demais mídias sociais (Facebook e 
Instagram);

>> A Associação Onda Azul também está à disposição 
para negociar e viabilizar outras alternativas de 
divulgação da empresa.

Valorize Projetos
51 3922.0575

51 99703.0575
projetos@valorizeprojetos.com.br

ondaazuloficial
ondaazulfloripa
ondaazulimbituba ondaazulsaosebastiao

ondaazuloficial@gmail.com

ondaazulmaceio


