Início das atividades do projeto

Realizamos
mos a divulgação das vagas e reunião com os
alunos e seus responsáveis para apresentar o projeto e
realizar a matrícula no projeto (Ago/18)

Amistoso de Futebol

GRATIDÃO!
GRATIDÃO
Aqui estamos, em nome das 50 crianças e adolescentes,
adolescentes além de suas famílias, para
agradecer a vocês que acreditaram no nosso trabalho, contribuindo com nosso projeto

ESCOLA DE CRAQUES BR
BRUNO MALIAS.

Realizamos
mos um jogo amistoso na Barra do Jucu contra a
equipe do Barrense, nas categorias Sub-15
Sub 15 e Sub-17
Sub
(Set/18)

Comemoração Dia das Crianças
A vida é feita de desafios e obstáculos que precisamos superar! Em m
muitos deles são
necessários os parceiros qu
que acreditam que a nossa vitória.
vitória. Que para nós, traduz
traduz-se no
desejo de levarmos alegria e conhecimento para toda comunidade,, principalmente ààs
crianças e adolescentes.

A Associação Capixaba de Esporte e Lazer (ACEL) está imensamente agradecida pelo apoio
recebida do Grupo Águia Branca, por acreditar
ar no sucesso
sso deste momento transformador

Fizemos uma comemoração no dia das crianças com
pula, pula, picolé, algodão doce, pipoca, castelinho.
Realizamos ainda um torneio de futebol com medalhas
para todos alunos das categorias Sub15, Sub17 e
Feminino. (Out/2018)

Amistoso Beneficente

investindo no esporte e em todas as suas possibilidades. Juntos, assumimos
responsabilidades e o compromisso de buscar um futuro digno para todos!

Estamos apenas no iníc
início
io dessa longa caminhada e esperamos que em 2019 continuemos
juntos: Grupo Água Branca, ACEL, crianças, adolescentes e suas famílias! Todos juntos pela
universalização da prática esportiva organizada e sistematizada!

Realizamos um amistoso beneficente onde nossos
alunos foram selecionados para trabalhar como
voluntários, conhencer o estádio Kleber Andrade e
alguns tiveram o privilégio de jogar junto com as estrelas
(Nov/2019)

Palestra

... E QUE VENHAM OS
PRÓX
PRÓXIMOS
IMOS DESAFIOS!

Em novembro tivemos uma palestra na nossa sede,
Riviera da Barra, com uma das maiores jogadores de
Beach Soccer do Mundo, Noele Bastos. Ela falou da sua
vida e carreira e tirou dúvidas das meninas e deu
diversos conselhos. (Nov/2018)

Amistoso Beneficente

Paraa fechar o ano mais um evento beneficente no campo
do Barrense na Barra do Jucu nas categorias SUB-15
SUB
e
SUB -17
17 e Feminino. Após o jogo nossos alunos
receberam alimentos e brinquedos, como parte do
evento um natal sem fome. (Dez/2018)

