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prefácio
É com grande prazer que apresentamos

este breve relatório contendo o registro

de algumas atividades realizadas pelo

Instituto Viva Vida no ano de 2019.

Acreditamos que em momentos de crise

devemos agir com ainda mais

entusiasmo, criatividade e eficiência.

Desta forma tentamos avançar nesse

período e temos colhido resultados

animadores.

Somos gratos pela confiança que cada criança e familiar

têm depositado na instituição e, de igual forma,

somos gratos às pessoas e empresas que investem

seu tempo e recursos no Instituto Viva Vida. Todos

são parte importante de nossos desafios e conquistas

Luiz Felipe Azevedo – Diretor de Honra



Apresentação
O Instituto Viva Vida foi fundado em 2005, pelo ex-

atleta da Seleção Brasileira de Basquetebol, Luiz

Felipe Azevedo. Desde então, o Instituto Viva

Vida trabalha com projetos esportivos sociais no

Estado. O ex-atleta deixou um legado para

aqueles que dirigem o Instituto Viva Vida, a

missão de: buscar solução por meio do

desenvolvimento esportivo orientado, aos

problemas sociais de crianças e adolescentes que

vivem em vulnerabilidade social, reintegrando-as

ao contexto social, através da implantação de um

ambiente escolar, familiar e social produtivos.

2005 - Presença dos atletas olímpicos de

basquete: Luiz Felipe Azevedo e Oscar

Schmidt
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Projetos instituto viva vida

Projeto Escola União de 
Bodyboarding

Arremessando para o 
Futuro 4

Escola de Esporte e 
Cidadania 5

Numero de 
Beneficiários 60 100 90

Modalidade do
Projeto Esportivo/ Social Esportivo/ Educacional Esportivo/ Rendimento

Modalidades 
Esportivas Bodyboarding Basquetebol Basquetebol e 

Bodyboarding

Local de 
Execução

Barra do Jucu, Vila 
Velha-ES

Div. Espírito Santo, Vila 
Velha-ES

Barra do Jucu, Div. 
Espírito Santo, Vila 

Velha-ES



250 crianças

2.100 horas
E adolescentes atendidos

De aulas/treinamentos
realizadas anualmente



➢ CAMPEONATOS ESTADUAIS 2019/20. 
CAMPEÃO NAS CATEGORIAS 

SUB14 E SUB16!

Escola de esporte e cidadania



Ivv Campeão 
Brasileiro 
Sub15 !!!
São josé dos pinhais - pr



Instituto Viva Vida – Campeão Brasileiro SUB15 

Recepção pelo 
Governador do 

ES – Renato 
Casagrande



Postagem no 
perfil Oficial do 

governador 



campeonatos de  bodyboarding 



CONQUISTAS BODYBOARDING
open feminino: 1 lugar – keyliane lopes

2 lugar – carla souza
open masc. :     3 lugal – diego campos

4 lugar – gabriel castelan

Sub18 Masc:    1 lugar – gabriel oliveira
2 lugar – ivan rocha
3 lugar – kaio rocha
4 lugar caio reis
5 lugar – diego campos

sub16 masc.    2 lugar – caio reis
5 lugar – morony chaves

grommets f.. 2 lugar – gabriela lopes



ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

INTEGRAÇÃOEDUCAÇÃO SAÚDE



Distribuição de Cestas Básicas

Mais de 100 cestas 
básicas e kits de 

limpeza distribuídos 
durante a pandemia



ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES
• Palestras Educativas

• Aulas de Reforço Escolar

• Manhã de Lazer

• Maratoninha UVV

• Festival Dia das Crianças

• Clube da Leitura

• Bazar Viva Vida

• E muito mais!



Place your screenshot here

Instituto 
Viva vida

Nas Redes 
Sociais

https://www.instagram.com/institutovivavida/
https://www.facebook.com/basqueteleideincentivo/
https://www.facebook.com/projetointeracaoesportes/
https://www.facebook.com/bodyboardleideincentivo/

Mais de 5.500 seguidores

https://www.facebook.com/basqueteleideincentivo/
https://www.facebook.com/basqueteleideincentivo/
https://www.facebook.com/projetointeracaoesportes/
https://www.facebook.com/bodyboardleideincentivo/


AGRADECIMENTOS
Em nome da equipe do Instituto Viva Vida e das famílias atendidas em

nossos projetos esportivos/sociais, agradecemos por sua participação e
esperamos que nossa parceria continue impactando a sociedade de
forma positiva. Registramos também o convite para que acompanhe
nossos canais oficiais no Facebook e faça uma visita à nossa sede.

 Coordenação Instituto Viva Vida

 Maiores Informações:
 www.facebook.com/basqueteleideincentivo

www.facebook.com/bodyboardleideincentivo 

 Contatos: 27 3109 9982 / coordenacaoivv@bol.com.br

 Instituto Viva Vida – Rua Humaitá n12, Div. Esp. Santo, Vila Velha - ES


