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JANEIRO
Dia 13 ao dia 31 de janeiro

EMPODERANDO MENINAS 

RETORNO DOS TREINOS PRESENCIAIS 

Durante todo o mês de janeiro a equipe

pedagógica em campo aplicou treinos de

adaptação para as alunas, devido a

questão da pandemia. 

Neste mês o número de participantes nas

aulas foi restrito e as atividades

respeitaram os protocolos de segurança.

Iniciamos o ano com 94 meninas inscritas

no projeto. 



FEVEREIRO
Dia 01 ao dia 28 de fevereiro

EMPODERANDO MENINAS 

TREINOS  PRESENCIAIS

Estudo do Jogo dia 18 de fevereiro:
Acreditamos que o aprendizado efetivo vem através do caminho
do pensar, sentir e agir. Por isso o pensar o jogo através de
ações dentro das atividades de treino e da análise fora do campo
são atividades complementares para o bom desenvolvimento da
nossa nova geração.

Neste mês a equipe pedagógica aplicou treinos técnicos e
táticos além das atividades lúdicas e de integração. 

O Dia do Esportista é comemorado anualmente em 19 de fevereiro.
A data tem o objetivo de incentivar, conscientizar e homenagear a
prática do esporte, como meio para o desenvolvimento de uma vida
muito mais saudável.



MARÇO

Data 05/03
A nossa primeira convidada é Chris Lessa
Coach Lessa, como é chamada, teve a maior parte das suas
experiências no exterior.

Data 12/03
A nossa segunda convidada é a grande parceira do projeto meninas
em campo a Guaraná!

Desde 2020, a marca apoia o futebol feminino de base via Projeto
Meninas em Campo.

Toda sexta-feira durante o mês de Março teremos uma convidada
especial para falarmos de protagonismo no futebol.

Dia 01 ao dia 31 de março

EVENTO - PARTE I 
CICLO DE PALESTRAS MULHERES NO ESPORTE



MARÇOEVENTO - PARTE II 
CICLO DE PALESTRAS MULHERES NO ESPORTE

Dia 01 ao dia 31 de março

Data 19/03
A nossa quarta convidada é a árbitra Simone Xavier.
A única árbitra negra no quadro da Confederação Brasileira de
Futebol, Simone teve desafios na sua trajetória e hoje é referência
em arbitragem no Brasil.

Data 26/03
A nossa quinta convidade é a Camila Hirsch e a Laura Valverde para
falarmos sobre esporte e empreendedorismo social.

Camila é apresentadora da BandNews e lidera hoje a 3mlsocial ,
apoiando espaços para que mais pessoas possam viver com saúde
através do esporte.

E a Laura é uma das atletas revelação do projeto meninas em
campo , e já representou a seleção brasileira.
Muito para além do futebol, Laura também tem uma liderança ativa
fora das 4 linhas.

https://www.instagram.com/3mlsocial/


MARÇOEVENTO - PARTE III 
ENCONTRO ON-LINE EXCLUSIVA PARA ALUNAS DO PROJETO

Dia 11 de março

Programa Atleta Mentalmente Forte, vem trazer conteúdo para
o desenvolvimento da mentalidade vencedora a partir do
conhecimento e auto conhecimento para o crescimento
pessoal e profissional.

Aulas exclusivas para alunas, atletas e convidadas do Projeto
Meninas Em Campo.

PILARES

1. Inclusão e educação

2. Saúde e bem estar

3. Formação esportiva

4. Esporte de alto rendimento



MARÇOEVENTO - PARTE III 
ENCONTRO ON-LINE EXCLUSIVA PARA ALUNAS DO PROJETO

EMPODERANDO MENINAS 
TREINOS  ON-LINE
Jornada da Heroína.

A preparação e apresentação da atividade foi realizada
pela professora Camila.

Devido o momento atual da pandemia as atividades
tiveram que retornar para o modelo on-line e a jornada da
heroína foi pensada para propor desafios onde as alunas
além de aprender bastante concorriam a prêmios. Um
exemplo foi a participação em palestras organizadas pelo
Museu do Futebol com tema: Proibidas e Insurgentes. 
(Chuteira e bola). 
No total participaram desta atividade 50 alunas.

 

Dia 17 ao dia 31 de  março



MARÇOEVENTO 
ENCONTRO ON-LINE EXCLUSIVA PARA ALUNAS DO PROJETO

Dia 31 de  março

Escola de líderes
Nesta data tivemos a retomada dos trabalhos com as líderes do Projeto Meninas Em Campo.

Com encontros semanas e voltados para o desenvolvimento de jovens meninas, seguimos com
temáticas e desafios para formação integral desta nova geração.

No total tivemos a participação de 25 meninas e jovens.

 
ESCOLA DE LÍDERES



ABRILAÇÃO SOCIAL  
DISTRIBUIÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO

67  alunas do projeto meninas em campo;
30 aulas da categoria de base do Santos;
30 dos alunos do projeto Catumbi da comunidade de São
Remo;
6 Professores do projeto;
7 Voluntários do projeto.

Em um ano tão difícil de pandemia se faz necessário retomar a
campanha emergencial organizada pelo SAN, braço do colégio. 
O objetivo é, reunir recursos para ajudar as famílias cadastradas
em nossos Programas e Projetos Sociais e outras situações em
situação de grande vulnerabilidade. 
Através de uma ação do SAN  foi possível distribuir durante (abril,
junho e julho) um TICKET alimentação no valor de 120,00 
Foram atendidas no total 140  famílias sendo:



ABRILEVENTO
ENCONTRO ON-LINE 
TEMA ABORDADO SER ATLETA

Vamos falar sobre:
VISÃO DE SUCESSO

COMPORTAMENTO VENCEDOR
C.H.A - CONHECIMENTO, HABILIDADE E ATITUDE

Formação esportiva
Cada dia mais cresce o número de meninas e meninos
com o sonho de se tornar atleta. Excelente, mas quais
são os principais comportamentos que podem levar esta
geração ao sucesso?
O que eles ou elas precisam saber e desenvolver além
das competências específicas do esporte?

Público alvo: alunas, jogadoras, atletas e familiares do Projeto
Meninas Em Campo.

Dia 19 de abril



Divulgação nas redes sociais do projeto visando ampliação das novas
turmas de treinamento on-line.          
Ao todo  o projeto criou 3 turmas de treinos on-line com 20  alunas  ativas
em cada turma.  

Seletiva on-line para ingressa na escola de goleiras do projeto.
A escola de goleiras tem como objetivo contribuir para a formação de
goleiras, trabalhando a partir de treinamentos específicos.
 
Técnica, preparação física, tática e entendimento do comportamento de
atleta são atributos necessários para jogar nessa posição.

EMPODERANDO MENINAS 

Dia 12 a 23 de abrilABRILSELETIVA MENINAS EM CAMPO

Dia 19 de abril



Colaborando com uma das missões do projeto
de ampliar a visão de mundo das nossas atletas,
realizamos um evento interno sobre Intercâmbio
Através do Futebol.

Evento exclusivo para as meninas do projeto
meninas em campo.

Ao todo 50 meninas participaram da palestra. 

PALESTRA: 
INTERCÂMBIO ATRAVÉS DO FUTEBOL ABRIL

Dia 29 de abril



EMPODERANDO MENINAS 
RETORNO DOS TREINOS PRESENCIAIS 

No mês de maio o projeto retornou com as aulas

presenciais apenas para as turmas de formação sub 14 e 16

seguindo rigorosamente todos os protocolos de segurança. 

Atendemos cerca de 20 alunas por turma e organizamos o

treino dividindo o campo em quatro quadrante com um

professor por quadrante sendo ele responsável por no

máximo 6 alunas.  

 

Dia 01 ao dia 31 de maio

RETORNO AOS TREINOS PRESENCIAIS MAIO



AÇÃO ESPECIAL PARA O DIA DAS MÃES.

A fotografa drika souza, mãe de uma das alunas do
projeto, REALIZOU uma sessão de fotos especial para
o Dia das Mães.
Ela conseguiu tirar foto de todas as alunas de todas as
turmas, foram fotografadas 115 alunas das turmas do
Social, Formação e a Base do Santos. 

Foi um trabalho voluntário realizado com muito
carinho que proporcionou esse momento para
nossas meninas #emcampo !

EVENTO: 
SESSÃO DE FOTOS PARA PRESENTEAR AS MÃES

Dia 05 de maio

Obrigada por
estar sempre em

campo neste
jogo tão lindo
que é a vida.

Mãe,

DIA DAS MÃES MAIO



AÇÃO EM CAMPO

VOLUNTARIADO MENINAS EM CAMPO 2021 

Utilizamos as redes sociais do projeto para divulgar o programa de

voluntariado do projeto. 

Quer viver o nosso dia a dia e contribuir com o futebol feminino

de base?

Dia 06 de maio 

Segundo definição das Nações Unidas, o voluntário é aquele que
devido ao seu interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica
parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a alguma atividade,
organizadas ou não, de bem estar social ou outros campos.

Nossos voluntários #emcampo são peça fundamental para o
nosso trabalho acontecer ainda melhor no dia a dia.

VOLUNTARIADO MAIO



Dia 07 de maiol

Bate papo muito especial para as meninas do
projeto com a Tamires!

Esse encontro entre as alunas do Projeto e a
craque da seleção aconteceu aconteceu via
Zoom e foi pensado para celebrar o Dia das
Mães!

Nesse encontro falamos sobre carreira, ser
mãe e ser atleta, e muito mais!

EVENTO: 
BATE PAPO ON-LINE COM A ATLETA E
MÃE TAMIRES 

BATE PAPO COM ATLETA  MAIO



Dia 14 de maio

Parceria de Performance Elite Training Brasil

Mais uma parceria de sucesso!
Preparação de alto nível para cada faixa etária.
Aliamos ciência e tecnologia para preparar nossas meninas - vamos por mais, sempre!

Dia de gravação com os nossos parceiros a Elite Training irá atuar em parceria com o
projeto durante esse ano.
A Elite Training Brasil é uma empresa de educação da área de treinamento esportivo, que
atua com foco em preparar os profissionais para trabalhar em todos os níveis esportivos -
de iniciação ao alto rendimento.
O currículo da Elite Training Brasil é extenso. Já foram treinados atletas de alto nível de
natação, tênis e futebol. São mais de mil profissionais certificados em todo o Brasil,
incluindo clubes de futebol como o Palmeiras, Coritiba e Vitória de Guimarães, em
Portugal.

EVENTO: 
GRAVAÇÃO NO CT SANTA CRUZ COM O
NOVO PARCEIRO ELITE TRAINING

PARCERIA  MAIO



EVENTO: 
BATE PAPO E GRAVAÇÃO DA
PUMA BRASIL
A Maisa bateu uma bola com a Sofia César , nossa parceira em
Inovação, pra falar da importância do esporte para meninas!
Você sabia? 68% das mulheres brasileiras nunca terem experimentado
um esporte”?

Um dos esportes mais amado do mundo e de nós, brasileiros e
brasileiras, o FUTEBOL/FUTSAL. Também conversei com a Sofia do
projeto meninas em campo que é jogadora e super antenada no assunto,
que veio para contar os seus maiores aprendizados com o esporte desde
o começo até os dias de hoje.

Dia 20 de maio

BATE PAPO COM ARTISTA  MAIO

https://www.instagram.com/maisa/
https://www.instagram.com/sofiagcesar/
https://www.instagram.com/sofiagcesar/
https://www.instagram.com/oficialmeninasemcampo/


Semana dos  esportes:

Semana do dia 14 ao 23/06 nesta semana todas as
turmas do projeto participaram sendo elas do social e
formação. 
Nossas alunas vivenciaram vários esportes coletivos 
 entre eles o Floorball, o Basquete 3x3 e o Rugby. 

Dia 01 ao dia 30 de  junho

EMPODERANDO MENINAS 
RETORNO DOS TREINOS PRESENCIAIS  PARA
TODAS

No mês de junho o projeto retornou com as aulas

presenciais para todas as turmas do social e formação.

Atendendo 100% das alunas inscritas.

RETORNO PRESENCIAL PARA TODAS JUNHO



Dia 20 de junho 

O investimento no futebol feminino HOJE é o mesmo que o masculino recebia na
década de 80. Acredita?

Então esse é o nosso corre: trouxemos de volta uma versão de Guaraná
Antarctica do passado, em uma edição limitada dos anos 80, pra incentivar o
futuro da modalidade com 100% da renda revertida pro projeto MENINAS EM
CAMPO.

Participaram das gravações as alunas Isabelle e Ana Beatriz e as colaboradoras
Sofia e Suzana. 

EVENTO: 
GRAVAÇÃO DO PARCEIRO GUARANÁ
ANTARTICA 

PARCERIA JUNHO



Dia 24 de julho

Aproveitando a temática dos jogos

olimpicos, proporcionamos as meninas do

projeto que assistissem o jogo da seleção

brasileira feminina de futebol  no teatro do

Colégio Santa Cruz. 

Experiencia social importante perante uma

situacao de pandemia tão dura para todas.

Participaram 35 meninas (o acesso foi

restrito devido ao momento da pandemia)

OLIMPIADAS DE TOKYO
JOGO DO BRASIL 

OLIMPIADAS DE TOKYO JULHO



Dia  30 de julho

A ideia é identificar potenciais e achar talentos que se dediquem de
forma muito alegre na jornada de ser atleta. Com todo o cuidado da
fase inicial, do despertar a inteligência de jogo, do ser alegre e
intensa desde cedo e quem sabe impulsionar as meninas desta nova
geração, seguimos trabalhando um pouquinho a cada dia.

Nesta categoria, contamos com a Coach Soraia Santos e toda sua
equipe atuando diariamente em contato com nossa comissão
técnica, nas trocas de ideias e conteúdo, criando um sinergia para o
trabalho de formação completo.

Ao todo 36 meninas com idade entre 12 a 16 anos participaram da
avaliação fisica realizada nesta data. 

AÇÃO EM PARCERIA COM NAR

PARCERIA JULHO
Dia 30 de julho 



Realizamos neste dia festivo  atividades diversificadas para as alunas, familiares e equipe
em campo! Participaram aproximadamente 150 pessoas (entre alunas e familiares) 
DJ;
Futebol 11 vs 11;
Festival Feminino Panna KO;
Apresentação de Freestyle com Marisa Cintra 5x campeã Brasileira;
Futmesa;
Futvôlei.

Dia 14 de  agostoEVENTO: 
ANIVERSÁRIO DE 5 ANOS DO PROJETO 

PARTE I 

anos

MENINAS EM CAMPO - 5 ANOS AGOSTO

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enBR974BR974&sxsrf=AOaemvL4FvB0bkqRIXsOgtwrkvllBVo8wQ:1634502446877&q=Marisa+Cintra+5x+campe%C3%A3+Brasileira&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwinz-uNpNLzAhVTqpUCHW0NBfQQkeECKAB6BAgBEDY


AGOSTO

Dia 21 de  agosto

Realizamos neste dia festivo  atividades diversificadas para as alunas, familiares e equipe em
campo!
Apresentação da novo  logo do projeto feito pelo Studio Arnold  
Oficina de grafite com a professora de artes Vera Helena do colégio Santa Cruz 
Festival futmesa.
No total tivemos a participação de 150 alunas  e seus familiares. 

2° EVENTO: 
ANIVERSÁRIO DE 5 ANOS  PROJETO 

PARTE II 

anos

MENINAS EM CAMPO - 5 ANOS AGOSTO



EVENTO 
BATE PAPO COM ALINE REIS 

Dia 21 de setembro

As nossas goleiras da escola de goleiras e do Santos categoria de base  tendo
aulas com a Goleira da seleção brasileira, Aline Reis.

A Jornada Aline Reis foi criada e compartilhada, gratuitamente, pela Casse das
campeãs em parceria com o projeto.
Nossas meninas puderam aprender sobre mentalidade e técnicas de jogo
diretamente com uma grande referência.
Trabalhamos para trazer o melhor para nossas meninas, e isso inclui educação
com as referências de cada posição do nosso país!
Participaram aproximadamente 50 meninas da formação à base. 

MENINAS EM CAMPO - 5 ANOS AGOSTO



AÇÃO SOCIAL:  
DISTRIBUIÇÃO DE LEGUMES E
VERDURAS COM O NOVO PARCEIRO
COOPERQUIVALE

Dia 28 de setembro

A  cooperquivale é uma cooperativa dos Agricultores
Quilombolas do Vale do Ribeira, em São Paulo.

Através do ISA (Instituto Socio Ambiental) fizemos uma
parceria e iremos receber até o final do ano
aproximadamente 10 toneladas de alimentos orgânicos.

A agricultura familiar corresponde a aproximadamente
70% dos alimentos consumidos no país, segundo
dados do IBGE. Nossa sorte é encontrar parceiros
como a cooperquivale pelo caminho, que acreditam no
nosso sonho de garantir mais meninas saudáveis e em
atividade #emcampo! Mais um vez recebemos 2
toneladas de alimentos que foram dsitribuidos para toda
a comunidade EM CAMPO 

PARCERIAS SETEMBRO

https://www.instagram.com/cooperquivale/
https://www.instagram.com/cooperquivale/
https://www.instagram.com/explore/tags/emcampo/


AÇÃO SOCIAL:
DISTRIBUIÇÃO DE ABSORVENTE
PARA AS ALUNAS DO PROJETO
A Lues Camiilla, fundadora do Fluxo Sem Tabu que em parceria
com Adidas Brasil levou dignidade menstrual para nossas
meninas!

A iniciativa #juntassomoscampeãs da fluxo sem tabu leva
dignidade menstrual para jovens atletas, e essa foi a vez do
projeto meninas em campo.

Uma iniciativa incrível, que leva absorventes e kits completos de
higiene íntima para as camadas mais vulneráveis da sociedade,
lutando pela democratização do acesso à informação sobre
menstruação
Participaram mais de 60 meninas divididas em 2 turmas de 30. 

Dia 30 de setembro

PARCERIAS SETEMBRO

https://www.instagram.com/luescamiilla/
https://www.instagram.com/fluxosemtabu/
https://www.instagram.com/explore/tags/juntassomoscampe%C3%A3s/
https://www.instagram.com/fluxosemtabu/


Dia 01 de  setembroAÇÃO SOCIAL: 
DOAÇÃO DE UNIFORME
ESPORTIVO DA UMBRO

No total foram entregues 170 kits de uniforme para
alunas, atletas, equipe de professores e voluntários.
Esta primeira doação foi apenas uma generosidade da
Umbro, a partir do proximo ano teremos um contrato de
parceria que deverá ser assinado ainda este ano. 

PARCERIAS SETEMBRO



Dia 01 de  outubro

AÇÃO SOCIAL: AULAS DE REDES SOCIAIS 

Foi realizado um encontro presencial

exclusivo para as alunas do projeto.

As aulas foram aplicadas pela parceira

Japa. Neste encontro abordamos o

tema: redes sociais. 

PArtciparam 50 meninas deste bate-

papo tão importante.

As aulas aconteceram no
CT Santa Cruz.

PARCERIAS OUTUBRO



Dia 23 de  outubro

Inauguração do espaço de leitura com a participação das
professorees Ellen e BIa do Colégio Santa Cruz 
Vivência de Tênis em parceria com o Instituto Patricia Medrado
Café solidário (café da manhã colaborativo trazido pelas
famílias das alunas; 
No total tivemos a participação de 55 alunas  e seus familiares. 

INAUGURAÇAO DA ESTAÇÀO LEITURA
&VIVÊNCIAS ESPECIAIS 

ESTAÇÃO LEITURA OUTUBRO



Dia 29 de  outubro

Dessa vez, nossas meninas foram desafiadas no Tênis!
Com o apoio do Instituto Instituto Patrícia Medrado e Funny Tênnis nossas meninas puderam se desenvolver
em uma nova modalidade! Participaram 50 meninas além da comissão técnica. 

Foi um dia divertido e cheio de aprendizados. Toda nossa gratidão aos parceiros que chegam para agregar.

3° EVENTO: 
ANIVERSÁRIO DE 5 ANOS  PROJETO 

PARTE III 

anos

5 ANOS-MENINAS EM CAMPO OUTUBRO



Dia 30 de  outubro

O projeto Meninas Em Campo

tornou-se campeão do

campeonato Estadual feminino

sub 17  2021 fase capital de

forma invicta. 

Agora nossas alunas e equipe

técnica se irá viajar para Itapeva  

para a disputa da segunda fase

da competição (10/12 a 18/12).

PROJETO MENINAS EM CAMPO
CAMPEÃO DO ESTADUAL FEMININO SUB
17

CAMPEÃS ESTADUAIS SUB17 OUTUBRO



Dia 01 de  novembro

O projeto conta com uma
profissional voluntária, que além
de enteder de bola,  atua
também com fotografia e cuida
da página nova oficial do Flickr. 
https://www.flickr.com/photos/
projetomeninasemcampo/

NOVO FLICKR NOVEMBRO



Dia 28 de novembro
 

As atletas do time EC SAO PEDRO dividem seu tempo entre o
cuidado com a terra para cultivo dos alimentos com técnicas
ancestrais e o futebol.

Nossas meninas fizeram um lindo amistoso carregado de
história, diversidade, aprendizado e troca. 
Foi muito bom para reconhecer nossos privilégios, honrar e
respeitar o time do quilombo da @cooperquivale !

O pós jogo contou com um almoço, de alimentos orgânicos
cultivados por elas, que alimentou todo o nosso time!
Experiência riquíssima! Com a presença de 140 pessoas (entre
Meninas em Campo, ISA e Cooperquivale )

JOGO AMISTOSO COM O PARCEIRO
COOPERQUIVALE

AMISTOSO COM MENINAS QUILOMBOLAS NOVEMBRO

https://www.instagram.com/cooperquivale/


Em novembro, o Coach Marcelo Justo
realizou uma mentoria de Comunicação
Nao Violenta para nossa equipe do
Meninas Em Campo e Santos.

Com ferramentas, foram aprimorada as
 nossas capacidade de comunicar e
desenvolver meninas. 

MENTORIA DE CNV 
Dia 29 de novembro

CNV NO PROJETO MENINAS EM CAMPO NOVEMBRO

https://www.instagram.com/oficialmeninasemcampo/


III COPA MENINAS EM
CAMPO

Fofão do volêi;

Aída do atletismo;

Daiane da ginástica;

Rafaela do judô;

Janeth do basquete;

Formiga do futebol

A Copa Meninas Em Campo 3° edição foi

pensada para o mês da Consciência Negra, e as

equipes foram batizadas com o nome de atletas

negras que fizeram história no esporte feminino

brasileiro. 

Dia 01 ao dia 30 de novembro

III COPA MENINAS EM CAMPO NOVEMBRO



Dia 01 ao dia 30 de novembro

III COPA MENINAS EM CAMPO NOVEMBRO



Bazar social com parceiro 3MLSOCIAL.

Brechó esportivo 3ML: além de nos
tornarmos mais sustentáveis, a verba
arrecadada vai para os projetos apoiados
pela 3mlsocial, entre eles o Meninas em
Campo

Foram doadas quase 3 mil peças, peças em
excelente estado e foram vendidas a preços
baixos para dar oportunidade para nossas
meninas comprarem produtos de qualidade
para a prática esportiva.

BAZAR 3MLSOCIAL Dia 04 de dezembro

BAZAR 3ML SOCIAL DEZEMBRO

https://www.instagram.com/3mlsocial/


Projeto Meninas Em Campo representará o
Santos Futebol Clube com a categoria sub 14. 

Estarão participando da competição, 8 times. 

A competição ocorre entre o dia 07 e 13/12, em
formato bolha e esta sendo realizado em
Sorocaba.

TORNEIO DE DESENVOLVIMENTO 
SUB 16 E SUB 14 EM CAMPO/SANTOS

Dia 06 de dezembro

TORNEIO DE DESENVOLVIMENTO DEZEMBRO



Nosso projeto só é o que é por podermos contar com
pessoas excepcionais que reconhecem, apoiam, trabalham
e inspiram nossas meninas todos os dias.

Tamires acaba de ser convocada para fazer parte do
#TimeDeGeraçõesConectadas da @stellabarrosturismo. 
E para o pontapé inicial, fizemos uma triangulação
inesquecível. Como forma de conectar o presente com o
futuro, o time da Stella Barros me convidou para passar uma
tarde com as @oficialmeninasemcampo e presentear o
projeto com bolas e luvas de goleiras para as mais de 170
meninas. É a energia de dentro e de fora dos gramados para
que todas possam estar em campo! 

VISITA DA ATLETA TAMIRES 
Dia 06 de dezembro

VISITA DA ATLETA TAMIRES DEZEMBRO

https://www.instagram.com/explore/tags/timedegera%C3%A7%C3%B5esconectadas/
https://www.instagram.com/stellabarrosturismo/
https://www.instagram.com/oficialmeninasemcampo/


Dia 15  de  dezembro

Uma semana de desenvolvimento do futebol feminino com workshops e ativações
extracampo.
Sabemos que o esporte feminino trabalha em um “campo” ⚽ que cresceu muito, mas
que ainda precisa de muita visibilidade.
E foi pensando nisso que o Brasil Ladies Cup organizou esse evento, que contará
com players de peso do mercado esportivo!
Dia 15 de Dezembro (15/12). Área Técnica - Iniciação no Futebol Feminino
- Painel 1 - Desenvolvimento do futebol feminino: da formação à profissionalização
Atual treinadora do Santiago Morning, Maria Pry, discute sobre a estrutura mínima que
as equipes de formação devem ter para dar continuidade ao correto aprendizado e
desenvolvimento das jogadoras.
- Painel 2 - Caminhos para o alto rendimento no Futebol Feminino.
Mesa redonda para discutir sobre os caminhos da modalidade para o alto rendimento.

BRASIL LADIES
CUP: MUITO ALÉM
DAS QUATRO
LINHAS

BRASIL LADIES CUP 2021 DEZEMBRO



Nossas meninas chegaram a grande final do 49º Campeonato
Estadual de Futebol Feminino “Prof. José Astolphi” - Categoria
Sub-17, no Campo Municipal do Jardim Maringá.

1° Equipe Campeã: Prefeitura de São José dos Campos
2° Equipe Vice-Campeã: Meninas em Campo SP-Capital
3º Lugar: Prefeitura de Mogi das Cruzes

Página do Facebook Prefeitura de Itapeva:
https://fb.watch/acvg3vPRYr/

Página do Instagram Projeto Meninas Em Campo:
https://www.instagram.com/tv/CXmqH3Ll58s/?utm_source=ig_web_copy_link

CAMPEONATO ESTADUAL SUB 17 
Dia 10 ao dia 17 de dezembro

CAMPEONATO ESTADUAL 2° FASE DEZEMBRO



Natal é festa, família, alegria… e juntos conseguimos fazer esta
data ainda mais especial com a distribuição de cestas básicas e
alimentos orgânicos para as famílias das alunas do projeto
Meninas Em Campo!. 

Completamos 4 meses  de parceria com  a @cooperquivale que
vem doando alimentos orgânicos.
São alimentos de ótima qualidade produzidos pelos Quilombolas
do Vale do Ribeira.

AÇÃO SOCIAL 
Dia 21 de dezembro

PARCEIRO 3ML SOCIAL E COOPERQUIVALE DEZEMBRO

https://www.instagram.com/cooperquivale/
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