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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO ESPORTE

O esporte é um importante vetor de transformações positivas na vida 
de crianças e adolescentes do nosso País. O IA atua em 11 municípios 
brasileiros valorizando o ensino de educação física como alavanca da 
educação integral. Entenda a prática em 2016:

Trilha de Desenvolvimento: promove a formação dos professores  
de educação física e dos gestores das escolas públicas envolvidas. 

Reconhecimento de Boas Práticas: com o Prêmio Educação pelo 
Esporte, são reconhecidos os alunos mais envolvidos no programa 
(Aluno Nota 10), as melhores experiências pedagógicas do período 
(Professor Nota 10) e os administradores que promovem as maiores 
mudanças e melhorias do ano em suas escolas (Gestão Nota 10).

Seminário de Educação pelo Esporte: todos os anos, o IA promove  
um encontro entre professores e voluntários de todo o Brasil como  
uma forma de incentivar a pesquisa e a troca de experiências na área.  
Até 2016, cerca de 10 mil docentes já foram qualificados.

9.858  
professores 

qualificados

100%  
das escolas 
envolvidas 

anualmente

112 horas  
de capacitação

A iniciativa promoveu 17 treinamentos e 51.628 horas 
de capacitação para 256 professores e 405 gestores

A premiação contemplou 3.790 alunos, 10 professores e 10 gestores



MISSÃO 
Contribuir para a melhoria da qualidade 

da educação de crianças, adolescentes 

e jovens, de 7 a 29 anos, por meio do 

esporte e da cultura nas comunidades  

em que a empresa opera.

VISÃO
Tornar a Alpargatas  

reconhecida pelas comunidades 

e pelo mercado em que opera 

como empresa que atua com 

responsabilidade social.

Programa de Educação 
pelo Esporte (2003-2016)

R$ 14,5 milhões investidos

674.127 alunos e 2.496 
professores capacitados

378 escolas participantes

11 municípios envolvidos 

Prêmio de Educação:  
23.349 alunos, 120 professores 
e 80 equipes gestoras 

2.352 kits esportivos 
distribuídos

A Alpargatas tem consciência de seu papel na sociedade. Por isso, criou, em 
2003, o Instituto Alpargatas (IA) – o braço direito de responsabilidade social 
da companhia – para atuar na construção de um mundo mais igualitário e 

contribuir com a qualidade da educação pública por meio do esporte, da 
cultura e do desenvolvimento social das comunidades atendidas.   

Ao longo dos anos, o IA se transformou, evoluiu, ampliou seus pilares  
de atuação e sistematizou uma importante metodologia de trabalho 

reconhecida pela Unesco (Organização das Nações Unidas para  
a Educação, a Ciência e a Cultura) e pelo MEC (Ministério da Educação):  

o Programa de Educação pelo Esporte. 

Na certeza de que a mudança começa com todos nós, as ações do IA 
buscam práticas de desenvolvimento da cidadania, comprometidas com a 

sustentabilidade das comunidades atendidas, valorizando a diversidade 
local e o intercâmbio do conhecimento para o alcance de outros patamares. 

Conheça agora um pouco desses 13 anos de história.

Programa de Voluntariado 
Empresarial (2003 a 2016)

R$ 5,2 milhões investidos

3.070 voluntários

12 municípios atendidos

Programa Educação 
pela Cultura (2014 a 2016)

R$ 3,5 milhões investidos 

54.779 alunos atendidos

195 escolas participantes

8 municípios atendidos 

80 encontros culturais



PROGRAMA EDUCAÇÃO PELA CULTURA

O orgulho de ser brasileiro está no centro das ações deste 
pilar educacional do IA. São 195 escolas atendidas pelo 
programa em oito municípios, que oferece uma metodologia 
de ensino capaz de aliar as disciplinas obrigatórias do ensino 
fundamental a lições sobre a história e cultura das tradições 
indígenas e afro-brasileiras para mais de 54 mil alunos da 
rede pública. O projeto ainda proporciona aulas de danças 
tradicionais, percussão e capoeira em parceria com ONGs, 
voluntários e o Poder Público. Confira os números de 2016:

Trilha Cultural de Desenvolvimento: o IA promove a 
capacitação de professores que levam a cultura popular 
para a escola. São 72 horas de aula divididas em sete 
disciplinas – os educadores recebem o acompanhamento  
e a avaliação do IA para garantir os avanços do programa.

Projeto 
Capoeira na 
Escola, em 

Campina 
Grande (PB)

4.800  
alunos 

atendidos

120  
escolas 

25  
educadores 
envolvidos

2.824 
professores 
capacitados

7 cursos

22.352  
horas de 

capacitação



2.157 
voluntários 
participaram  
em 13 ações

127 medalhas 
conquistadas 
pelo time do 
taekwondo, 
com 168 
participações 
em competições 
nacionais e 
internacionais 

Foram feitos 
160 mutirões

Mais de  
21 turmas foram 
formadas, com 
471 pessoas 
atendidas

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EMPRESARIAL

Promover um Brasil melhor é responsabilidade de todos.  
E estimular ações que desenvolvam a cidadania e o trabalho 
coletivo entre empregados, familiares e demais membros das 
comunidades ao redor da empresa é um dos pilares de atuação 
do IA. Hoje, 3.070 empregados voluntários participam das 
atividades, em 12 municípios. Veja os dados de 2016:

Alpa Bem-Fazer: o carro-chefe do programa atua nas 
unidades da Alpargatas no Brasil e no mundo, promovendo 
mutirões para a melhoria de espaços públicos, reforma de 
escolas, doações, atenção às pessoas com deficiência e ações 
de cunho socioambiental.

Prêmio Voluntário Cidadão: o IA oferece R$ 3 mil  
aos Grupos de Ação Voluntária (GAVs) mais atuantes.  
A premiação em dinheiro é revertida em melhorias para  
as instituições atendidas pelo grupo.

Construção de casas e doações: voluntários constroem  
ou reformam escolas, bibliotecas e residências nas cidades  
em que trabalham.  

Eletricidade Básica: curso profissionalizante para jovens 
e adultos em busca de espaço no mercado de trabalho. A 
atividade nasceu em 2005, em Santa Rita (PB), e hoje acontece 
também em Campina Grande (PB), em parceria com o SESI. 

Taekwondo: 170 crianças e adolescentes de Santa Rita (PB) 
recebem treinamento do mestre Ronaldo Sousa. Com o apoio 
do sensei, o IA já formou mais de 3 mil alunos desde 2003. 

A Sexta do Cinema: ação realizada na fábrica de  
Campina Grande  para estimular a cultura e o lazer  
dos empregados da Alpargatas.

Cerca de 500 
empregados 
participaram e 20 
foram premiados



PARCEIROS
Todas essas conquistas do Instituto Alpargatas (IA)  
e da sociedade só são possíveis graças à parceria 
com o Poder Público e também com entidades 

não governamentais, em cada um dos municípios 
atendidos. Anualmente, Prefeituras e o IA renovam 

seu compromisso conjunto com a educação de 
qualidade e a transformação de vida para milhares 

de jovens cidadãos, por todo o Brasil.

Parceiros na educação


