
Projeto ATLF
Social
Associação Toque de Letra de Futsal 



Nascemos em 2010
Através do nosso presidente Leonardo Frazão com o objetivo de  estimular o ensino do futsal

para crianças e adolescentes de baixa renda, visto as poucas opções da prática esportiva

gratuita na cidade e, assim também, colaborar com o desenvolvimento da modalidade na serra

gaúcha. Em 2015 fundamos a ATLF com o objetivo de melhorar a gestão e incluir novos

integrantes ao projeto. 

Desde lá já passamos por diversas dificuldades e alegrias, conquistamos inúmeros títulos tanto

em nível regional como nacional, contribuímos para o desenvolvimento de atletas que seguem

no mundo dos esportes e o mais importante, formamos crianças e adolescentes com caráter e

cidadãos de bem para um futuro brilhante graças a oportunidade que o futsal proporciona de

mudança para todos.



o projeto atlf social
aprovado na Lei de Incentivo ao Esporte



objetivo do projeto
Fomentar a prática esportiva

do Futsal para 120 crianças e

adolescentes na faixa etária

entre 06 e 17 anos,

moradores da cidade de

Canela (RS), através de 02

núcleos, visando contribuir

para o desenvolvimento da

modalidade na região,

disseminar os valores do

esporte e assim promover

mais qualidade de vida para

todos.



Proposta
Pedagógica
Os fundamentos técnicos das modalidades serão ensinados de forma que os alunos

absorvam e executem as atividades durantes as aulas. As ações serão desenvolvidas

por meio de atividades socioeducativas e lúdicas, como rodas de conversa, debates,

jogos e brincadeiras em meio a prática regular do Futsal. 

Os alunos serão divididos por faixa etária e as atividades serão realizadas em turnos

contrários aos horários escolares. 

Serão formadas 6 turmas de 20 alunos, onde as crianças e adolescentes serão divididas

para melhor adequá-los às atividades, de acordo com sua idade e necessidades,

estimulando assim o desenvolvimento de potencialidades. 



R$ 315.367,29
valor do projeto

12 meses de execução
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podem destinar até 6% do imposto

de renda anual devido (declaração

na forma completa) para o Projeto.

Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas

podem destinar até 1% do imposto

de renda anual devido (desde que

tributadas pelo lucro real) para o

Projeto.

a lei de incentivo ao esporte
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 pelo Ministério da Cidadania - Secretaria

Especial do Esporte.



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



Aplicação de logomarca nas faixas de divulgação do

projeto.

Material de divulgação

Aplicação da logomarca nos uniformes oficiais do

projeto.

Uniformes

Aplicação da logomarca no site institucional.

Publicações periódicas com a aplicação da logomarca

e menção nas redes sociais.

Site e redes sociais

Também estamos abertos a outras contrapartidas que

gerem visibilidade a produtos e serviços da empresa,

por exemplo.

Outras contrapartidas

CONTRA-
PARTIDA



contatos
Vinicius da Silva Alves

(51) 3922-0575 | (51) 98453.4407

contato@valorizeprojetos.com.br

https://www.facebook.com/Associa%C3%A7%C3%A3o-Toque-De-Letra-De-Futsal-193387557862532
https://www.instagram.com/toquedeletrafutsal/
https://futsaltoquedeletra0.wixsite.com/website?fbclid=IwAR2djyGk_4w95gj4m42ARNsZ2c-79ubG-bEI0Otuox68FmusctzYU5KD9Zo

