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A liberdade de expressão artística e o desafio das acrobacias através do 
corpo é uma manifestação genuína e libertadora que traz consigo a 
ressignificação da identidade e o desenvolvimento humano de todas as 
pessoas.

A paixão pela ginástico e o desejo de fazer algo melhor para si mesmo e para 
outras pessoas é um elo muito forte que fez com que pais, alunos e 
professores pudessem juntos pensar em mudanças para transformar suas 
realidades. Essa união se fez em 2008, e o Instituto Voando Alto foi criado 
como uma instituição sem fins lucrativos para colocar em prática esses 
sonhos com aqueles que têm o propósito de se expressar de forma mais 
autêntica.



Tudo começou com o sonho de muitos através do esporte com a prática da 
atividade física e da expressão corporal e artística. Confira nossa trajetória 
até os dias de hoje.
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Temos convicção que nossas ideias e prática diária transformam a vida de muitas 
pessoas, e principalmente de crianças e adolescentes que querem se expressar através 
de atividades artísticas e acrobáticas, muitas vezes deixadas de lado pela pressa dos 
nossos dias.

Temos como propósito colaborar para a formação, de cidadãos saudáveis, críticos e 
protagonistas de suas próprias vidas, por meio do esporte e da atividade física.

Simplesmente porque acreditamos que o esporte é um agente transformador da nossa 
realidade social e 
tem espaço para diversas modalidades e sonhos.

Tudo com o foco em crianças, adolescentes e suas famílias que querem encontrar um 
caminho para fazer com que o esporte seja um momento de diversão e aprendizado, ao 
mesmo tempo, para que haja evolução de cada ser integrante e participante do nosso 
projeto.
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Ao longo de mais de 10 anos que estamos com a Instituto Voando Alto 
em ação, já impactamos mais de 1.200 crianças e adolescentes 
atendidos, realizamos 16 projetos, participamos de 40 eventos 
nacionais e 6 eventos internacionais.

Nosso grupo está disposto a crescer ainda mais para transformar a 
vida de mais pessoas, para que elas possam ser agentes 
propagadores da paixão da expressão corporal de forma artística como 
parte integrante de nossos dias, da saúde e do bem-estar.



Venha fazer parte desta transformação!
Você pode participar e contribuir com nosso instituto de várias 
formas:

- Depósito Bancário
- Campanhas Pontuais
- Voluntariado

Escolha a sua forma de nos ajudar, queremos que você se sinta 
parte integrante de tudo isso e que, ao mesmo tempo, entenda que 
nosso propósito é crescer e disseminar o esporte e a informação 
através das nossas crianças e jovens, que são o futuro do nosso 
ser.
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Seja parte integrante do nosso Instituto e da transformação de crianças e adolescentes.

Veja como você pode fazer aqui >>> https://www.iva.org.br/comoapoiar



•Sua ajuda transforma sonhos em realidade.

•Sua colaboração converte em viagens culturais.

•Seu apoio é importante para que a paixão continue viva.

•Qualquer colaboração faz com que nossas crianças e adolescentes possam competir, mostrar suas habilidades e 
interagir com diversas culturas e pessoas.

•Ajude a realizar sonhos.

•Faça parte desta corrente do bem que direciona jovens para caminhos mais saudáveis.

•Sua ação transforma nosso mundo.

•Venha se apaixonar também pela expressão corporal artística e acrobática. Um super desafio!

•Faça parte da nossa rede e faça sonhos se tornarem realidade. 

Sonhe e Voe Alto!!!
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Website
www.iva.org.br

Email
iva.campinas@gmail.com

WhatsApp
(19) 99889-6630

Facebook
pg/iva.amdagg.campinas

Instagram
institutovoandoalto/

Local das Aulas:
Galpão de Lemos:
(Entrando pelo Estacionamento, virar a esquerda)
R. Francisco Teodoro, 1050  - Vila Industrial
Campinas - SP

Sede Administrativa
Rua Rafael Sampaio, 240 - Campinas - SP
Atendimento com Hora Marcada

http://www.iva.org.br
mailto:iva.campinas@gmail.com
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