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GOLFINHOS
INFORMA
Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui!

10 ANOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

GOLFINHOS DEZ ANOS
Centenas de vidas foram transformadas através da natação. Esses são os frutos dos 10 anos de
existência do Golfinhos da Baixada. E agora, depois de muita caminhada na parte esportiva, temos
buscado cada vez mais atuar nas áreas de educação, cultura e arte, pois entendemos que esses eixos
caminham juntos com o esporte e que são fundamentais para a construção de pessoas conscientes
de seu papel na sociedade e de seus direitos como cidadãs e cidadãos da Baixada Fluminense.
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GOLFINHOS DEZ ANOS
Há 10 anos o Instituto Golfinhos da Baixada vem
atendendo crianças e adolescentes que sofrem
com falta de incentivos esportivos, estruturas
físicas e profissionais qualificados, principalmente
no que se refere ao ensino da natação e a
educação. Temos como missão promover a
transformação social através da natação e a visão
de ser referência na promoção da natação e no
protagonismo social. Acreditamos que esses
objetivos serão alcançados ao longo dos anos
baseados em nossos valores: transparência,
igualdade, espírito de equipe e altruísmo.

GOLFINHOS SOLIDÁRIOS
Através do apoio do Instituto Phi, o Golfinhos da Baixada conseguiu entregar 150 cestas básicas
entre os meses de abril a junho de 2021. Esta ação buscou atender as famílias que estão em situação
de vulnerabilidade social em decorrência da pandemia do COVID-19. Vale destacar que a iniciativa
Golfinhos Solidários já tem mais de 1 ano de existência, e ao longo de sua atuação já atendeu mais
de 1.100 famílias. A luta contra a fome é o 2º dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da ONU (Organização das Nações Unidas).

CURSO DE CAPACITAÇÃO
No dia 24 de junho, os profissionais do Instituto
Golfinhos da Baixada realizaram uma formação de
aprofundamento do “nado peito”, dando
continuidade ao programa de educação
continuada da metodologia Golfinhos da Baixada.
Essa formação contou com a participação de 8
profissionais com a carga horária de 8 horas e
entrega de certificado de participação. O curso
iniciou as 8h da manhã com a parte prática dentro
da piscina e a tarde abordamos a parte teórica
com o desenvolvimento do plano de aula.
Acreditamos sempre que é preciso nos capacitar
para melhor ensinar.
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GOLFINHOS EDUCAÇÃO
Janelas que se abrem gerando novas oportunidades. Sempre acreditei na transformação que o
esporte e a educação podem fazer na vida de uma pessoa. Poder trabalhar com a educação como
ferramenta da redução das desigualdades sociais, aliado ao esporte, nesse caso específico a natação,
que traz inúmeros benefícios para as nossas crianças e adolescentes, e depois de 10 anos esse sonho
está virando realidade. E o primeiro passo foi dado, transformar uma antiga estrutura de uma
cantina, que há muito tempo estava desativada em uma sala de aula, substituindo as portas de ferro
de correr por janelas transparentes, para que os alunos possam enxergar as oportunidades que
terão a partir dessa iniciativa. Criar um ambiente bonito, eficiente, acolhedor, harmonioso, que foi
pensando e planejado para atender as crianças e adolescentes faz toda a diferença no processo de
ensino-aprendizagem. Proporcionar um ambiente de trocas de conhecimentos científicos e
populares, e estabelecer pontes com pessoas e instituições. Essa sala é um marco para o Golfinhos
da Baixada, pois começa aqui um período que mudará para sempre a nossa trajetória, agora com
uma missão ainda maior, de poder cultivar o sonho no coração de tantas pessoas. Deixamos aqui o
nosso agradecimento ao Instituto PHI, por ter nos olhado devagar. E ao investidor por poder de
alguma forma fazer parte dessa janela de solidariedade. André Pequeno, Presidente e Educador
Físico do Instituto Golfinhos da Baixada.

Amigos dos Golfinhos

JUNTE-SE
A NÓS

“Dez anos já se passaram desde que conheci os Golfinhos da Baixada. A
evolução e o crescimento do Instituto Golfinhos tem sido tão importante
para as crianças de Queimados, que mal posso expressar o meu
sentimento de gratidão por fazer parte desta caminhada em favor da
construção de seres humanos cada vez melhores. Obrigada a toda equipe
do Instituto, aos Amigos dos Golfinhos e aos Voluntários, pois sem vocês e
o seu trabalho incansável não teríamos chegado até aqui. Parabéns pelo
aniversário de 10 anos”

NÚBIA CASTRO
AMIGA DOS GOLFINHOS
PARCEIROS

Chave Pix: 28.922.512/0001-24

APOIADORES LOCAIS
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