INSTITUTO PROJETO NEYMAR JR. - RELEASE OFICIAL
O Instituto Projeto Neymar Jr. (INJR) é uma associação civil sem fins lucrativos, que
tem por objetivo ampliar as oportunidades de crianças, adolescentes e suas famílias,
em situação de vulnerabilidade social, por meio da educação, cultura, esporte e
saúde.
Sua história começou em 2010, e após dois anos, ele foi constituído. Foram diversas
etapas de construção até sua inauguração, ocorrida em dezembro de 2014.
Atualmente são atendidos milhares de crianças e jovens, com impacto em mais de
10.000 pessoas. As atividades acontecem em um complexo de 8.400 m², área cedida
pela prefeitura da cidade. O instituto está localizado no Jardim Glória, na Praia Grande,
comunidade que possui diversas dificuldades e limitações já vivenciadas por Neymar
Jr. e sua família, que foram moradores do bairro.
O público alvo são famílias da Praia Grande que apresentam baixo nível de
escolaridade, renda per capita inferior a um salário mínimo, número elevado de
habitantes por residência, exposição às drogas e a criminalidade em geral. Uma análise
detalhada do perfil das crianças é realizada através do cadastro nas escolas municipais.
O quadro se completa com uma avaliação da saúde preventiva, com exames clínicos,
cardiológicos e odontológicos. Esse retrato permite implementar ações para atingir os
objetivos, considerando a educação, esporte e cultura como mecanismos de inclusão e
progressão social.
O modelo pedagógico é estimulado pelos espaços esportivos, salas de aula, palestras
expositivas, festivais, ações lúdicas, grupos de estudo e apresentações. O programa
educacional visa reforçar o conteúdo escolar dos beneficiados, oferecendo disciplinas
próprias e complementares ao seu desenvolvimento, com foco principal na evasão
escolar. As disciplinas oferecidas são Artes, Conhecimentos Gerais, Espanhol,
Informática, Inglês, Leitura e escrita e Robótica. As aulas, além do desenvolvimento
educativo, contribuem com aspectos relacionados ao convívio em sociedade e
relacionamento interpessoal.
A arte é um importante difusor da cultura brasileira e do desenvolvimento social. Por
este motivo o INJR possui cinema, sala de dança, sala de música, sala de artes plásticas
e teatro. A criação dos espaços tem como função aproveitar a riqueza cultural e
aumentar o acesso de informações para as crianças e suas famílias.
O esporte é um importante componente para o INJR atingir seus objetivos e realizar
sua missão. Tem um papel destacado porque além de trabalhar o aspecto motor das
crianças, é capaz de gerar aprendizagens relevantes e elementares para o
desenvolvimento humano. A prática de exercícios previne doenças, estimula os
aspectos cognitivos e melhora o desempenho mental. É também altamente
disciplinador, porque carrega consigo um conjunto de regras que favorecem o
comprometimento, o respeito e a responsabilidade entre os indivíduos. As
modalidades oferecidas são Basquete, Futebol, Futsal, Handebol, Jogos de Tabuleiro,
Judô, Natação e Vôlei.

O Instituto Projeto Neymar Jr. trabalha a grade de atividades de cada criança e jovem,
individualmente, de acordo com o contraturno escolar. Os alunos de 7 a 14 anos são
recebidos de segunda à sexta-feira das 07h às 17h, e os de 15 a 17 anos de segunda à
sexta-feira das 19h30 às 21h30. Eles permanecem no complexo durante duas horas.
Na primeira hora eles seguem para as atividades educacionais e, na segunda hora, para
as esportivas.
A avaliação do estado de saúde dos beneficiados, ao ingressam no INJR, é fundamental
para o acompanhamento do seu desenvolvimento. Por este motivo, o INJR possui um
programa de saúde para detectar doenças pré-existentes. O programa conta com
avaliação cardiológica, exames laboratoriais, avaliação odontológica e psicológica.
O INJR acredita que o grande tesouro de qualquer sociedade desenvolvida é a
manutenção de seus valores. Com base nesse princípio, foram escolhidos quatro
pilares que sustentam todo o programa pedagógico, que são: comprometimento,
disciplina, respeito e responsabilidade. Estimular as crianças e suas famílias a praticar
esses valores contribui para experiências mais sadias de convívio e pensamento crítico.
O programa também conta com a participação de personalidades do esporte,
educação e outros segmentos, que, com base em suas experiências, exemplificam
como a prática desses valores foi importante para a conquista de seus objetivos.
Ampliar as oportunidades das famílias também é um dos objetivos do INJR. Por isso,
além de atividades para crianças, foram desenhadas atividades para os pais e
responsáveis. O atendimento abrange cursos profissionalizantes, palestras e atividades
físicas, que englobam hidroginástica e musculação. Todas essas ações visam
conscientizá-los sobre temas diversos, ampliar a possibilidade de renda per capita das
famílias e ampliar sua qualidade de vida.
O Instituto conta com importantes patrocinadores e parceiros no seu dia a dia.
Grandes empresas conceituadas nacionalmente e internacionalmente participam
deste trabalho com doações financeiras, doação de produtos e materiais gerais, ações
para as crianças e Cursos Profissionalizantes para as famílias. O INJR também deu um
grande passo para a realização de suas atividades. Com um projeto aprovado no
Ministério do Esporte, recebe aporte financeiro através de Leis de Incentivo.

