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Introdução

�Lançada em dezembro de 2013, a ONG PROJETO VIVO foi 
criada com o intuito de promover inclusão social de 
crianças, adolescentes e jovens atletas nativos através do 
esporte, por meio da prática do Kitesurf na localidade de 
Barra Grande, município de Cajueiro da Praia, Piauí, Brasil.

�Nossa missão é criar e estimular as perfeitas condições 
para que, com estudo, disciplina e responsabilidades, 
ampliem-se os horizontes de suas escolhas para o futuro, 
seguindo ou não carreira como atletas profissionais de 
Kitesurf. Além disso, a ONG trabalha para afastá-los da 
criminalidade, drogas e prostituição, os maiores problemas 
sociais aos quais estão expostos. 

�No dia-a-dia, a ONG recebe as crianças no espaço da Kite 
Escola Paraíso (sede temporária) para atividades 
esportivas, lanche, reforço escolar e velejo. Em troca, são 
cobrados disciplina, evolução escolar, bom comportamento 
na Escola e em sociedade, distância das drogas e de 
atividades ilícitas, além de respeito ao próximo, aos animais 
e ao meio ambiente. 

�A ONG PROJETO VIVO é uma iniciativa voluntária da Kite 
Escola Paraíso, dos IKO Instructors Isabel Lupiañez  e 
João Bosco, membros da ABK (Associação Brasileira de 
Kitesurf) e APK (Associação Piauiense de Kitesurf). Tem 
caráter socioambiental, esportivo, sem fins lucrativos e 
depende da colaboração da sociedade, em forma de apoio e 
doações voluntárias para sua sobrevivência.
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Objetivos

�A ONG PROJETO VIVO tem como objetivo promover a 
inclusão social de crianças e adolescentes carentes da praia 
de Barra Grande, Piauí, ensinando-lhes a prática do Kitesurf 
com orientações sobre disciplina, civilidade, foco e 
responsabilidades, associados ao esporte. 

�Além dos pequenos, a ONG busca promover a inclusão de 
jovens nativos no circuito profissional do esporte ou no 
mercado de trabalho, aproximando-os de um futuro 
promissor, seja como atleta profissional ou por suas outras 
escolhas como carreira. 

�As condições primordiais para participação na ONG, são a 
evolução escolar, distância das drogas e atividades ilegais, 
bom comportamento na Escola e em sociedade, além de 
respeito ao próximo, aos animais e ao meio ambiente.

�Aos que optarem por seguir profissionalmente no Kitesurf, a 
ONG realiza esforços e busca por apoios e doações, para 
que os atletas participem de campeonatos, dando 
continuidade ao processo de lançamento deles no circuito 
profissional, representando Barra Grande e o Piauí nos 
pódios, elevando a região como um dos berços de atletas 
brasileiros da elite do Kitesurf. 

�Para a ONG, é essencial que os atletas nativos se tornem 
referência e inspiração para as outras crianças da 
comunidade, motivando, educando e estimulando outros 
futuros atletas a seguirem o mesmo caminho. 
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Justificativa

�A iniciativa surgiu da necessidade de se apresentar 
atividades recreativas e socioeducativas para as crianças e 
adolescentes durante o período de suas férias escolares e 
tempo livre, transformando o espaço da ONG em uma 
extensão de suas casas, afastando-as dos perigos da vida 
como a criminalidade, exposição às drogas e prostituição, 
os maiores problemas sociais aos quais estão expostos. 

�A ONG PROJETO VIVO pretende contribuir com o 
desenvolvimento de cidadãos de bem, criando uma 
perspectiva de futuro por meio do esporte, motivando-os 
pela paixão pelo Kitesurf, focando em mantê-los na escola, 
estimulando o estudo, a vivência da infância com alegria, 
além de disciplina, respeito e noções de responsabilidade 
desde cedo, para que no futuro possam seguir um caminho 
que os faça crescer com dignidade.
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Ações com a comunidade

�Aulas de reforço escolar.
�Acompanhamento familiar com visitas mensais aos 

responsáveis para a troca de informações.
�Reuniões de acompanhamento escolar junto aos pais, 

professores e diretoria de suas Escolas a cada 2 semanas.
�A cada 2 meses, é realizada uma festinha coletiva na Kite 

Escola Paraíso para os aniversariantes do bimestre.
�Nativos maiores de 18 anos com experiência de velejo e 

assistência pré e pós velejo, são indicados aos turistas para 
fazer acompanhamento remunerado a kitesurfistas para 
montagem, velejo e recolhimento de material. 100% do 
pagamento pela prestação do serviço fica com eles.
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Infraestrutura

�  Espaço físico da Kite Escola Paraíso disponível na 
comunidade de Barra Grande, Cajueiro da Praia-PI, com 
pula-pula, slack line, barras de kite, espaço e materiais para 
a prática de voleibol e futebol, além de mesas para lanche e 
aulas de reforço.

�  Equipamentos esportivos de propriedade da KEP, como 
kites, pranchas, trapézios, barras, capacetes, coletes e slack 
line, além de outros equipamentos frutos de doações.

�  Barraca de apoio na praia.
� Instrutores capacitados e formados pela Organização 

Internacional de Kitesurf (IKO). 



01

Atividades na escola

�  Exercícios de equilíbrio e postura no "slack line”.
�  Treinamento com barras de kite  no slack line e pula pula, 

para evolução em manobras.
�  Circuito de exercícios de resistência e aeróbios.
�  Intervalos recreativo educativos.
�  Orientações sobre preservação e organização dos 

equipamentos e local de trabalho.
�Aprendizado sobre reciclagem e reaproveitamento de 

equipamentos de Kite descartados por terceiros. 
�Civilidade e consciência socioambiental: como manter a 

praia limpa, trabalho em equipe, respeito à natureza, 
animais e pessoas.
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Atividades na praia

�  Aulas de natação.
�Aulas de kitesurf na areia e na água.
� Instruções de segurança e auto resgate.
�Assistência à kitesurfistas.
�Treinamento e aperfeiçoamento de manobras.
�Cuidados com os equipamentos.
�Civilidade e consciência socioambiental: como manter a 

praia limpa, trabalho em equipe, respeito à natureza, 
animais e pessoas.

































Conclusão
A ONG PROJETO VIVO busca motivar, exercitar mente, corpo e criatividade, orientar disciplina e ampliar os horizontes 

de jovens que precisam de uma oportunidade para ir além e melhorar suas expectativas em relação ao futuro. 

Acreditamos que a Educação é responsabilidade da família, da escola e da sociedade.  
Como parte da sociedade, buscamos dar esta pequena contribuição por meio do esporte. 

Associação ONG Projeto Vivo



ASSOCIAÇÃO ONG PROJETO VIVO.  
CNPJ 21.037.373/0001-07.  

PRESIDÊNCIA • Isabel Dolores Lupiañez Marques  
VICE-PRESIDÊNCIA • João Bosco Castello Branco Neto.  
DIRETORIA FINANCEIRA • Marcelo Moreira Andrade.  

DIRETORIA ADMINISTRATIVA • Geórgia Nataly Costa Rodrigues.  
DIRETORIA JURÍDICA • Ana Karênina Guilhon França.



Social 
youtube.com/user/projetovivokitesurf  
facebook.com.br/projetovivokitesurf 
instagram.com/projetovivokitesurf 

 
Telefone fixo 

+55 (86) 3369-8053  
 

Telefone celular/ WhatsApp/ iMessage  
+55 (86) 9962-9762  

 
Skype  

Isabel Lupiañez - isalupy1
E-mails  

projetovivokitesurf@gmail.com 
isalupy@hotmail.com 

j.bosconeto@hotmail.com


