IR

esporte e educação

O
para
crianças e jovens precisam continuar!
Pela declaração completa do IMPOSTO DE RENDA DE 2022,
referente ao ano ﬁscal de 2021, você pode abater ou
restituir as doações realizadas este ano

Ana Moser

Esporte para
todas e todos!

O

Instituto Esporte e Educação vem ajudando
a transformar a realidade de milhões de
crianças e jovens há 20 anos. Desde 2001,
a iniciativa criada pela ex-atleta e empreendedora
social Ana Moser segue a missão de contribuir
para a formação de cidadãos críticos e participativos por meio da educação física e esporte.

Números do IEE
6 milhões

CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDOS

50 mil

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CAPACITADOS

5 mil

ALUNOS INSCRITOS NO PROJETO
REDE NÚCLEOS EM 2020

Para doar, é bem simples!
ACOMPANHE ABAIXO O PASSO A PASSO!

SIMULAÇÃO DO IR

DOAÇÃO

DECLARAÇÃO DO IR

PROJETOS

Pela declaração completa do
Imposto de Renda, você pode
destinar até 6% do IRPF devido
para os nossos projetos. Faça
uma simulação para descobrir
se você pode usar seu Imposto
de Renda para fazer sua doação.
O simulador informará se você
está na declaração completa
ou simples e quanto você
pode doar.

Você pode fazer sua doação
em conta vinculada do IEE:

Após a doação, encaminhe seus
dados (Nome, CPF, Telefone e
E-mail de contato)

Durante a execução dos
Projetos do IEE, você receberá
informações de acompanhamento para ver como sua
doação está sendo aplicada e
os resultados que ajudou a
gerar.

SIMULAR

Banco do Brasil
Agência: nº 0300 Dv: X
Conta Corrente: nº 76617-8
CNPJ: 04.381.220/0001-63
Instituto Esporte e Educação

FIQUE ATENTO
As doações só podem ser feitas através
de depósito ou transferência bancária.
Não é permitido doar via PIX.

para o endereço:
iee@esporteeducacao.org.br
com o assunto:
DOAÇÃO IRPF 2021
Com essas informações, o IEE vai
formatar e lhe enviar o Recibo de
Patrocínio, que deverá fazer parte de
sua Declaração de IRPF referente ao
Exercício Fiscal 2021, recebendo
isenção ﬁscal do valor doado ao Projeto.

PROJETO

Rede de Núcleos

O

projeto do IEE que mais realiza atendimentos diretos, com atividades regulares e contínuas. No ano
de 2020, o projeto teve mais de 5 mil pessoas inscritas, entre crianças, jovens e adultos de dez diferentes
cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco.
Mesmo com a pandemia, o atendimento aos alunos não
parou! Mas, ao invés de aulas presenciais, o IEE fortaleceu
o vínculo com as famílias atendidas e organizou atividades físicas e desaﬁos on-line para estimular todos a se
movimentarem dentro de casa, combater o sedentarismo
e ocupar o tempo ocioso de seus alunos.
Convidamos você a participar dessa causa! O projeto do
IEE está aprovado na Lei Federal de Incentivo ao Esporte,
e você pode doar até 6% do seu Imposto de Renda Pessoa
Física para colaborar com nossas ações usando apenas
deduções em sua declaração!

PROJETO

Caravana do Esporte

T

em como objetivo contribuir para a formação de
crianças e adolescentes, por meio da reﬂexão sobre
a importância das práticas da cultura corporal relacionada aos jogos e aos esportes. Utiliza o esporte como
ferramenta de educação, inclusão e transformação social
em comunidades de baixa renda e de baixo índice de desenvolvimento humano.
Possui uma metodologia completa para a mobilização
dos municípios envolvidos, ao integrar ações de atendimento a crianças e adolescentes através de um grande
evento esportivo; formação de professores e educadores
locais em Esporte Educacional; articulação política e
apoio para a continuidade local do método aplicado,
através do envolvimento da comunidade e poder público.
Com ações norteadas pelos princípios: inclusão de todos,
educação integral, construção coletiva, respeito à diversidade, valorização da cultura local e autonomia, a Caravana
segue na luta para garantir o direito da criança à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer.

PROJETO

Formação de Professores

S

ão iniciativas de capacitação de professores, gestores públicos, lideranças comunitárias e organizações sociais com ênfase em esporte educacional.

A parceria com a iniciativa privada, a partir da destinação de
recursos via Lei Federal de Incentivo ao Esporte e/ou aporte
de recursos diretos, proporciona a execução de uma ação
de médio prazo (até 3 anos) nos municípios atendidos, o
que favorece o fortalecimento das políticas públicas e
amplia o acesso das crianças e jovens à educação física e ao
esporte.
As formações potencializam a prática pedagógica nas escolas e contribuem com o fortalecimento e a qualiﬁcação
de programas de esporte educacional já desenvolvidos
pelas Secretarias Municipais. A intervenção do IEE mobiliza
os diferentes atores para a criação de, entre outras ações
educacionais, uma rede de Escolas Ativas voltada para a
criação de ambientes educativos e sustentáveis que favorecem a educação integral e o desenvolvimento humano.

PROJETO

Rede de Multiplicadores

O

projeto busca democratizar o acesso ao esporte
educacional por meio de um modelo integrado de
formação de gestores, coordenadores, pedagogos
e professores de escolas municipais, para qualiﬁcar as
aulas de educação física e esporte, favorecendo a educação integral e a qualidade de vida.
A iniciativa Rede de Parceiros Multiplicadores tem objetivos e ações que estreitam as relações entre os formadores
do IEE, a gestão escolar e os professores. Dessa forma,
permitem que os conhecimentos sejam colocados nas
práticas pedagógicas dentro das escolas, acompanhando
as atividades e reﬂetindo junto aos educadores.
O Projeto procura, ainda, instrumentalizar as aulas com
materiais, tecnologias pedagógicas e ideias, além de avaliar as ações junto à gestão das escolas. Também estimula
a realização de eventos de esporte educacional com
crianças e jovens nas escolas e ONGs participantes.

Instituto Esporte e Educação
www.esporteeducacao.org.br
iee@esporteeducacao.org.br
Tel. (11) 5579-8695

Endereço:
Rua Luis Gonzaga de Azevedo Neto, 79
Vila Tramontano - São Paulo - SP
CEP: 05690-040

