
A Estrela da Favela é uma fundação
brasileira-brasileira na Mangueira, uma
das favelas mais pobres do Rio de
Janeiro. Aqui, mais de 100 crianças
recebem a oportunidade de escapar da
pobreza extrema e se desenvolver por
meio do esporte e da educação
qualitativa. Muitas crianças vivem na
pobreza nas favelas.  As que
frequentam a escola recebem uma
educação sofrível, tendo poucas
chances de entrar no mercado de
trabalho.

Esta foi a razão para o holandês Edwin
Roodenburg e a brasileira Edna Silveira
fundarem o Estrela da Favela, no início
de 2012. 

O projeto é um grande sucesso!
Alfabetizamos as crianças,
desenvolvemos conhecimentos em
matemática e nas demais disciplinas do
ensino fundamental, bem como nas
habilidades sociais que serão úteis em
sua vida futura.
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Nosso objetivo é colocar o maior número
possível de crianças no Ensino Médio ou
em Curso Técnico e prepará-las para um
emprego digno.Temos alcançado esse
objetivo com muito sucesso. Várias
crianças já progrediram para o Ensino
Superior e a Universidade. Outros
encontraram um estágio ou um emprego.
Entretanto, nosso maior sucesso é que,
em todos esses anos, ninguém escolheu o
tráfico de drogas nem a prostituição.

A Estrela da Favela trabalha com 6
professores brasileiros muito
comprometidos, mais um professor de
esportes, uma psicóloga e um número
variado de voluntários internacionais.
Também servimos uma refeição saudável
todos os dias e organizamos aulas de
música.

A Estrela da Favela é uma organização de
pequena escala, totalmente financiada
com dinheiro privado. 

Sua doação permitirá a continuação esse
trabalho. 

Confira em:
 www.estreladafavela.com/support/ 

Muito obrigado antecipadamente,
em nome de todo o time 
da Estrela da Favela

Prestamos atenção especial ao
desenvolvimento das meninas, futuras
profissionais, mães e educadoras.
Estamos convencidos de que capacitar
as futuras mulheres das favelas pode
quebrar o círculo vicioso do crime, do
abuso, da pobreza e da violência.
Também encorajamos os pais a se
envolverem mais na educação de seus
filhos.
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