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O Projeto TÊNIS SIM, executado pela APAT(Associação de Pais e Amigos dos 
Tenistas de Ouro Branco) é seguramente uma proposta que possibilita às 
crianças e jovens de vulnerabilidade social, matriculados e frequentes em 
Escolas Públicas, possibilidades de desenvolvimento e inserção na 
comunidade, através da prática de um esporte tido como de elite e que 
desenvolve habilidades e competências  individuais. O Projeto já existe há 8 
anos, de grande credibilidade  e reconhecimento pela comunidade local, 
regional e ligada ao esporte Tênis. 
 
 A APAT- é declarada de Utilidade Pública, cadastrada no Conselho Municipal 
de Assistência Social e no CMDCA(Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente). A ONG trabalha em consonância com as políticas públicas 
numa ação intersetorial, através de redes de cooperação com diferentes 
segmentos envolvidos com a educação integral das crianças e adolescentes. 
 
O Projeto assegura, além do treinamento no esporte dito, uma busca da 
melhoria da condição escolar, oferecendo aulas de reforço, produção de textos 
e atividades extraclasses como condicionante para participação nas aulas de 
tênis, além de controle das notas escolares. Dentro da linha proposta o projeto 
ministra palestras de cidadania e saúde , com foco principal no Combate ao 
uso indevido de Drogas, palestras estas estendidas aos familiares e 
convidados.  
Como resultado de impacto do Projeto temos atualmente 22 alunos/atletas 
participando do Circuito Pró Tênis Mineiro, com destaque nos primeiros lugares 
do ranking e também 3 atletas filiadas a CBT. Em 2013 já foram conquistados 
16 trofeús em torneios de Belo Horizonte: Copa Metropolitana, BH Tenis, 
AABB. 
 
O Projeto busca agora ao longo do tempo, estratégias que possam garantir a 
sustentabilidade do mesmo, para que possa continuar os trabalhos garantindo 
uma melhoria de qualidade de vida para as gerações futuras. 
 
Divulgar, disseminar e informar é nosso objetivo maior neste momento, para 
que possamos levar adiante nosso trabalho em busca de novos parceiros, 
colaboradores.  
A APAT é declarada de utilidade pública municipal e está cadastrada no 
CMDCA(Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente) sendo 
passível de recursos de renúncia fiscal, 100% dedutíveis do imposto de renda.  
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MISSÃO:  
 
Atuar na promoção social, desenvolvendo e apoiando tecnicamente 
programas de atendimento aos adolescentes/crianças, defendendo 
seus direitos e garantindo-lhes a vivência da Cidadania, além de 
proporcionar-lhes uma melhor Qualidade de Vida, Saúde e 
Educação. 
 
VISÃO: 
 
 
Que as crianças possam desenvolver, utilizando os princípios do 
esporte TÊNIS, habilidades e atitudes positivas buscando a auto- 
superação e integração junto à Comunidade; que todas elas 
possam ter um sonho e vislumbrar a possibilidade de realizá-lo. 
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O Projeto Tênis SIM, conseguiu atingir um público alvo feminino bem maior, o 

que é satisfatório devido ao fato de que vários programas são voltados para o 

sexo masculino principalmente o futebol. Em Minas Gerais somos um dos 

Projetos que tem o maior número de participantes meninas conforme gráfico 

abaixo: 

 

 
 

 

CONTATOS: 

APAT – Associação de Pais e Amigos dos Tenistas de Ouro Branco 

apat@oi.com.br  

youtube: 

 http://www.youtube.com/watch?v=UUwtNYj0gjA 

http://www.youtube.com/watch?v=9odML_1IqzY 

• fones:31-9987236 – Virginia Porto Leles – Coordenadora Técnica 


