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ESCOLA ESTADUAL HOMERO DE CAMPOS FORTE 
 

• Possui quadra (350m²) 

 

•Tem aulas de Educação Física durante a semana com 

profissional da área; 

 

•Aos sábados tem um projeto para crianças da comunidade 

(Escola da Família); 

 

•A implantação de outros projetos de esporte em parceria com 

outras entidades poderia ampliar o público atendido na 

comunidade, e em contrapartida os usuários se 

responsabilizariam pelo zêlo do espaço durante seus respectivos 

horários e uso. 

 

 



ESCOLA ESTADUAL MARIA ZILDA NATEL 
  

•Possuí quadra (350m²) 

 

•Não possui nenhum tipo de atividade esportiva regular, nem 

para os alunos, nem para a comunidade em geral. 

 

•A parceria com outras entidades poderia favorecer a 

comunidade oferecendo os esportes e poderia favorecer a 

escola pois, além da vitalização do espaço, os próprios 

profissionais dos projetos poderiam reservar alguns horários 

para atender especificamente o público da escola suprindo 

parcialmente a aula de educação física 

 



ESCOLA  ESTADUAL MIGUEL  ARRAES 
  

•Possuí quadra (350m²) 

 

• Ocupa o local com aulas de educação física durante a 

semana; 

 

• Não existem horários reservados para uso da comunidade; 

 

•A parceria com outras entidades traria os mesmos benefícios 

citados nas escolas anteriores. 

 



ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM 

VEREMUNDO TOTH 
  

•Possuí quadra (560m²) 

 

•Possuí aulas de educação física na programação. 

 

•A comunidade utiliza a quadra ao lado 

 

• As parcerias e implantação de projetos na escola só teriam a 

beneficiar a todos os envolvidos, assim citado anteriormente. 

 



ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PERIMETRAL 

 
•Possuí quadra (350m²) 

 

•Durante a semana tem aulas de educação física; 

 

•Não tem projetos esportivos; 

 

•O espaço é bom para atender crianças de 5 a 10 anos com atividades 

de esporte e recreação. 

 



ESCOLA TECNICA ETEC PARAISÓPOLIS 
  

•Possuí quadra (200m²) 

 

•A quadra é utilizada para a execução de projetos, nos outros dias da 

semana e finais de semana  a comunidade pode usar em alguns 

horários pré-determinados. 

 

•Devido ao uso intenso do espaço a quadra precisa de algumas 

melhorias que poderiam ser conversadas pelos usuários e 

administradores da ETEC. A renovação do espaço pode favorecer os 

próprios estudantes com as atividades oferecidas nos projetos. 

 



CEU PARAISÓPOLIS (CEI – EMEI - EMEF ) 
  

•Possuí quadras  e espaços para atividades esportiva (1080m²) 
(2 piscinas, 1 quadra coberta, 2 quadra descobertas, 1 sala de judô e área de lazer) 

 

•Os espaços são super utilizados pelas escolas, pela comunidade e 

por vários projetos durante toda semana e finais de semana; 

 

•A parceria com outras escolas - principalmente as mais próximas - 

ajudaria a descongestionar os horários, possibilitando uma melhor 

organização na utilização do espaço que hoje está sobrecarregado, 

enquanto outros espaços se encontram sem ou com pouca 

atividade. 

 

 



 QUADRINHA DO ESCADÃO 
  

•Excelente espaço para a pratica de várias atividades esportivas e 

culturais; 

 

•Área livre sendo utilizada pela comunidade; 

 

• A União de Moradores têm utilizado o espaço com seus projetos 

esportivos; 

 

 



ÁREA  AO LADO DO CONDOMÍNIO VERMELHO  
 

•Possui quadra e área de lazer (155m²); 

 

•Não possui atividades planejadas ou regulares; 

 

•A praça se encontra reformada pela Sub Prefeitura do Campo 

Limpo; 

 

•É necessário um plano de conscientização de uso do espaço 

 

•Usado pelo Projeto Toka para quem sabe 

 

 

 

 

 

  



EMEI ROBERTO BURLE MARX 
  

•Não possuí quadra; quadra original foi desativada para construção da 

CEI Irapará 

 

 

 

 



QUADRA DA RUA DR. JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA E SILVA 
  

● Muito utilizada pelos moradores, porém não há projeto; 

 

● A manutenção básica é realizada  pelos próprios usuários, que 

pedem respeito através de quadro de aviso improvisado pelos 

mesmos.  



ESCOLA ESTADUAL ETELVINA DE GOES MARCUCCI 
 

•Possuí quadras (350m²) 

 

•Aulas de educação física; 

 

•Não possui projetos; 

 

•Não há horários para uso da comunidade. 

 



ESPAÇO  PRAÇA  É  NOSSA (900m²) 
  

• Espaço alterado com edificações não esportiva; 

 

•A quadra de basquete ainda é procurada por moradores, porem não 

oferece condições de uso. 

 

• A pista de skate foi substituída por edificação.  

 

 

 



ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO FREIRE 

  
•Possuí quadra coberta (240m²) 

 

•De segunda  à sexta a escola usa com aulas. 

 

•Sem projetos; a comunidade não usa. 

 

•As parcerias trariam os mesmos benefícios das outras escolas já 

mencionadas. 

  

 



CCA SÃO JOSÉ 
  

•Possuí quadra e piscina. 

 

•Durante a semana a comunidade usa. 

 

•A implantação de projetos melhoraria  a qualidade desse uso. 

  

 



CAMPO DO MURÃO 
  

•Possui um parque de diversão atuando a 3 meses; 

 

• De propriedade particular; 

 

•Pontualmente recebe eventos (200m²); 

 

 

  

 



  

CAMPO DO PALMERINHA 

  
•É utilizado com projetos e torneios, incluindo o grupo de 

caminhada Harmonia (voltado para 3ª Idade) e o Rugby 

 

•Em alguns horários a comunidade usa. 

 

•Campo com grama sintética em perfeita condição de uso 

(3360m²) e boa iluminação. 

 



  

ESPAÇO ESPORTIVO E CULTURAL BMF BOVESPA 
  

• Possui quadra oficial descoberta e 01 coberta menor; 

 

•Possui espaço de esporte, arte e cultura. 

(tênis, basquete, futebol, vôlei e atletismo) 

 

•Possui profissionais da área. 

 

 



  

Pista de skate do Brejo 
  

•Precária condições de uso; 

 

•Algumas invasões ao redor; 

 

•É utilizada pelos skatistas, que tentam manter o espaço 

mesmo com todas suas limitações. 

 

 

 



  

Programa Einstein na Comunidade de Paraisopolis 
 

•  Atividades: Pelec (atividades lúdicas e esportivas); Capoeira; 

Rugby; Taekwondo; Handebol. 

 

• Possui parcerias com outras entidades; 

 

• Possui quadra oficial poli-esportiva e coberta; 

 

• O espaço é disponibilizado para comunidade ou qualquer grupo 

interessado, com requisição antecipada para horário de uso. 

 



  

Casa da Amizade (Quadra da Amizade) 

 
 

 

 

  
•  Sofreu um incêndio, mas mantém o uso da quadra; 

       



  

CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) ADULTO 
 

• Possui espaço de convivência e  de circulação para usuários do 

CAPS ; espaço interno 

 

• O Espaço é utilizado somente para o pessoal do CAPS. 

 

•Possui atividade de: Futebol, voleibol, caminhada na ciclo-via, 

alongamento e atividades aquáticas nas dependências do CEU. 

 



 ONG Skate Solidário  
  

• Atua nas dependências do CEU Paraisópolis e em atividades de 

rua e na calçada da Central de Triagem/Ecoponto de Paraisópolis; 

 

•Tem parceria com a Secretaria de Educação e atua em outros 9 

CEUs 

 

•São utilizados mini rampa e circuito de street para o 

desenvolvimento do esporte. 

 

 

 

 

  

 



  

Pavilhão Social 
 

•O espaço é destinado para ONGS que tenham projetos 

sociais, culturais e esportivos; 

 

•Encontra-se inativo e ocioso; 

 

•O projeto original apresenta área de lazer e esporte, podendo 

receber espaço destinado à pratica de skate. 

 

 

 

  



  

Particulares 
 

• CEISER 

• Creche Cedrinho V 

• Creche Anglicana 

• Creche Lina Rodrigues 

• Creche Santa Escolastica / Mosteiro São Geraldo 

• Crescer Sempre 

 

 

  



 29/6/2016 Forum Multientidades de Paraisopolis 

Levantamento preliminar de areas esportivas e de lazer na comunidade 

Instituição espaço publico ou particular? 
Q=quadra 

L = espaço de lazer 

usa espaço não-
proprio? 

Quadra (m2) Piscina? 
A comunidade 

participa? 

Campo do Palmeirinha outros espaços publicos Q - 3360 - Sim 

Casa da Amizade  outros espaços particulares Q - - - Não 

Campo do Murão outros espaços publicos Q - 200 - Sim 

CEI Paraisopolis escola publica L - 50 - SIm 

CEISER escola particular L - - - Não 

Creche "Cedrinho V" escola particular L - - - Não 

Creche Anglicana escola particular L - - - Não 

Creche Lina Rodrigues escola particular L - - - Não 

Creche Sta Escolastica/Mosteiro S.Geraldo escola particular Q - 475 - Não 

Condominios outros espaços publicos Q - 155 - Não 

Crescer Sempre escola particular Q - 120 - Não 

EE Etelvina escola publica Q - 350 - Não 

EE Homero dos Santos Forte escola publica Q - 350 - Sim 

EE Maria Zilda  escola publica Q - 350 - Não 

EE Miguel Arraes (Somente para os alunos) escola publica Q - 350 - Não 

EMEF Casarão  escola publica Q - 100 - Não 

EMEF CEU Paraisopolis escola publica Q - 1080 3 Sim 

EMEF D. Veremundo Toth (A comunidade usa a quadra ao lado) escola publica Q - 560 - Não 

EMEF Paulo Freire  escola publica Q - 240 - Não 



EMEF Perimetral (Utilizada em Período Integral) escola publica Q - 350 - Sim 

EMEI Paraisopolis escola publica Q - 280 - Sim 

Espaço Esportivo&Cultural BMFQ-BOVESPA  
outros espaços particulares   -   - Não 

Espaço Jovem  outros espaços particulares L - - - ? 

Espaço Nossa Casa escola particular Q - 50 - Não 

ETEC escola publica Q - 200 - Sim 

Grupo Harmonia  usa espaço não-proprio - Palmeirinha - - Não 

Florescer (Sem informações de contato) outros espaços particulares L - - - Não 

Filhos de Paraisópolis  usa espaço não-proprio - EE Homero - - Não 

Instituto Entreatos de Prom. Humana outros espaços particulares L - 0 1   

Parque Burle Marx (EMEI) outros espaços publicos L   -   Não 

Pista de Skate  - Praça é nossa outros espaços publicos   - - - Não 

Programa Einstein na Comunidade outros espaços particulares Q - 150 - Sim 

Rugby usa espaço não-proprio - Palmeirinha - - Não 

Rua do Brejo - pista de skate outros espaços publicos Q - - - Não 

Skate Solidario usa espaço não-proprio - pista skate - - Não 

União de Moradores & Com. Paraisopolis outros espaços particulares - - - - Não 

Pavilhao Social espaço público L - - - - 

CPS espaço público - - - - Sim 

CCA São José   - - - - - 

Quadra da Rua Souza e Silva espaço público Q - 200 - Sim 

Quadra do escadão espaço público Q - 800 - Sim 

total       9770 4   


