




03

Somos o primeiro movimento organi-
zado do Brasil na área da pessoa com 
deficiência, e atualmente contamos 
com mais de 180 afiliadas presentes 
nas 5 regiões do Brasil, que trabalham 
na defesa de direitos e que ofertam 
atendimentos especializados nas 
áreas de Assistência Social, Saúde, 
Educação, Trabalho, Esporte e Lazer; 
promovendo a inclusão social, autono-
mia e acessibilidade das pessoas com 
deficiência.
Na condição de Federação Nacional 
das Associações Pestalozzi, a FENA-
PESTALOZZI tem como tarefa princi-

pal representar as Associações e as 
Federações Estaduais em âmbito 
federal, assessorando e monitorando 
suas ações.

Com o objetivo de garantir a qualidade 
dos atendimentos ofertados nas 
Associações, a FENAPESTALOZZI 
presta assessoramento direto às suas 
afiliadas, além de promover Congres-
sos, Encontro de Dirigentes, Fóruns de 
Autodefensores, Encontro de Famílias, 
Centro de Formação, Centro Histórico 
e muito mais.

O MOVIMENTO 
PESTALOZZIANO
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Estados com afiliadas

Estados que possuem Federação

Federação Nacional - Fenapestalozzi
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180
10 Federações Estaduais

Associações

1 Federação Nacional

MA, CE, ES, RJ, BA, MT, MS, GO, AM e AL

ONDE
ESTAMOS



A Inclusão é o que nos

MOVE!



I JOGOS PARADESPORTIVOS 
NACIONAIS DO MOVIMENTO 
PESTALOZZIANO - Com a missão de 
proporcionar inclusão, autonomia e 
integração social, a FENAPESTALOZZI 
promove os I Jogos Paradesportivos 
Nacionais do Movimento Pestalozziano. O 
evento busca o desenvolvimento e melhoria 
da autoestima dos jovens com deficiência, 
fazendo com que eles reconheçam suas 
possibilidades e potencialidades através do 
esporte. 
Visando competições mais justas e inclusivas, 
os jogos paradesportivos serão formados por 
grupos com níveis de habilidades semelhantes, 
de acordo com o desenvolvimento individual 
de cada atleta. 
Os jogos serão realizados em junho de 2023 
na cidade de Brasília, e se propõe a 
promover lazer, esporte e entretenimento 
para aproximadamente 450 pessoas, entre 
atletas, acompanhantes, profissionais e 
convidados.
O incentivo ao esporte é parte do 
compromisso que a FENAPESTALOZZI 
tem com as Associações e seus 
atendidos. As práticas esportivas 
contribuem para que as pessoas com 
deficiência alimentem a esperança de 
um mundo cheio de possibilidades. 

NESSA COMPETIÇÃO, 
QUEM VENCE É A INCLUSÃO.
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A competição de tênis de mesa será regida pelas regras oficiais da 
Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTN) e modificações para melhor 
atender aos atletas do Movimento Pestalozziano.

 Cada partida consiste em uma melhor de 03 (três) sets de 11 (onze)  
 pontos. Se houver empate no 10 (décimo) ponto, vence o Atleta que  
 alcançar dois pontos de diferença sobre o oponente.

 As partidas serão iniciadas dentro de um critério onde cada atleta, 
 terá direito a 02 (dois) saques consecutivos.

TÊNIS DE MESA

FUTSAL

MODALIDADES

07

A competição de Futsal será realizada de acordo com as normas e regras 
oficiais, previstas pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFs) e modificações 
para melhor atender aos atletas do Movimento Pestalozziano.
As equipes deverão ser constituídas de no mínimo sete e no máximo dez 
atletas.

 As equipes inscritas serão classificadas por níveis, sendo nível I 
 (atletas com maior habilidade técnica) e nível II (atletas com maior   
 comprometimento intelectual/motor).

 A duração do jogo será de 02 (dois) tempos de 12 (doze) minutos, 
 com  intervalo de 5 (cinco) minutos. Cada equipe terá o direito a 01 
 (um) pedido de tempo por período com duração de 01 (um) minuto.



O atletismo paralímpico seguirá as regras gerais do Comitê Paralimpico de Atle-
tismo (CPA) e algumas modificações para melhor atender aos atletas do Movi-
mento Pestalozziano.
Com o objetivo de tornar a competição mais equilibrada e mais justa, será apli-
cada o princípio de divisão por nível de habilidade, baseado no sistema adotado 
pela Special Olympics Incorporated.
Nas competições, cada atleta poderá participar de até 2 provas individuais e de 
revezamento.

 Provas:
 Caminhada de 12 e 25 metros – Destinada exclusivamente aos atletas  
 com comprometimento motor de membros inferiores e que não conse 
 guem executar a corrida. 

 Lançamento de pelota (bola de bocha) com limite de 10 metros de lança 
 mento - somente poderão se inscrever atletas com comprometimento  
 motor de membros superiores, tetraplegia (sequela de paralisia cerebral)  
 que não conseguem executar outras provas.

 Salto em distância parado. 

 Salto em distância – a medição será a partir da última marca deixada no  
 solo, antes do salto, até a marca mais próxima da tabua. Será determina 
 do o vencedor pelo melhor salto da prova (três saltos por atleta).

 Arremesso de peso - O peso utilizado será de 3 kg para o masculino e 2 kg  
 para o feminino.

 Lançamento de dardo.

 Revezamento 4x100 metros.

 Corrida de 50, 100, 200 e 400 metros rasos.

ATLETISMO

08



A bocha paralímpica é praticada por atletas com elevado grau de paralisia 
cerebral ou deficiências severas. A competição consiste em lançar as bolas 
coloridas o mais perto possível de uma branca (jack ou bolim). 

BOCHA PARALIMPICA

Diferente da bocha paralímpica, o Bochão, é praticado por pessoas com 
deficiência menos severas, e o atleta não tem nenhum auxílio para execução 
das jogadas.  Cadeirantes podem participar desde que consigam sozinhos 
executar as jogadas.

BOCHÃO
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Instituto Ipsos, Consultoria Cause, Nielsen consultoria, Instituto Ayrton Senna, ESPM – Escola Superior de Propaganda e Marketing, 
Haroldo Mattos Lemos, coordenador do MBA da Fundação Getúlio Vargas.

FONTES

04%
Marcas que tem
compromisso social crescem 
4% a mais do que as que não 
possuem políticas desse tipo.  

63%
Pessoas preferem comprar
de empersas que investem 
em  causa social

65%
Globalmente, 65% do total das 
vendas foi gerado por companhias 
com responsabilidades sociais.

66%

Compradores estavam 
dispostos a pagar mais caro 
por produtos e serviços de 
companhias comprometidas 
com questões sociais. 

77%
Pessoas preferem consumir 
de marcas que apoiam 
alguma causa social.

VANTAGENS
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Pesquisas frequentemente 
apontam que os consumidores 
preferem comprar de empresas 
que investem em causas sociais.

VOCÊ SABIA?

VANTAGENS DE APOIAR UMA CAUSA SOCIAL



CONTAMOS COM VOCÊ!

     Doação de dinheiro;

     Confecção de material: mochilas, camisetas, squeezes, troféu, medalhas e              
     banners;

     Mão de obra voluntária: limpeza, profissionais de educação física e apoio em  
     geral.

COMO VOCÊ PODE CONTRIBUIR?

Razão Social: Federação Nacional das Associações Pestalozzi
CNPJ: 42.129.809/0001-68

BANCO DO BRASIL

Agência: 1610-1
Operação: 003
Conta Corrente: 101.849-3

PIX

Chave Pix: fenapestalozzi@gmail.com 
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i fenapestalozzifenapestalozzifenapestalozzi  fenapestalozzi@gmail.com

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES PESTALOZZI - FENAPESTALOZZI

SRTVS, QD 701, N° 110, Bloco O, Edifício Novo Centro Multiempresarial, Salas 708 a 712, Asa Sul - Brasília/DF
Telefone: (61) 3224-5620  |  Whatsapp: (61) 98262-1759  


