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HIGHER BRIDGE 
COMPANY 

Partindo de uma história familiar com mais de 30 anos de experiência no 

ensino de esportes, Higher Bridge desenvolveu o programa de ensino de 

idiomas por meio dos esportes. Reconhecidos por grandes equipes 

nacionais, como o São Paulo Futebol Clube, e grandes atletas profissionais, 

como Edmilson (penta campeão do mundo), atualmente são atendidas 700 

crianças, sendo 260 crianças de um projeto social de parcerias com outras 

empresas. 

Além do Brasil, atendemos, por meio de franquias, Colômbia e Chile, com 

escritório em São Bernardo do Campo, no Brasil e na China. 



HIGHER BRIDGE 
SOCIAL 

Objetivo: Criar um processo de construção educacional e 

cidadania, estimulando a importância dos estudos de um novo 

idioma por meio da alegria de jogar futebol. Atendendo o maior 

número de crianças possível, estimulando, os menos talentosos, 

com estudos e apoio familiar. E encaminhar os mais talentosos à 

profissão esportiva, dentro ou fora dos campos. 



HB SOCIAL 

A  H I S T Ó R I A  D E  
2015 - HB concede 35 bolsas completas ao Lar 

“Pequeño Leão” que atende crianças em situação de 

alto risco familiar. 

 

 

2016 - HB aceita o convite da subprefeitura de Santo 

Amaro, Zona sul de São Paulo, para implantar sua 

metodología em um campo na região de Parelheiros 

para atender a 180 crianças carentes.  

 

 

2017 – Em Abril, 259 crianças são atendidas no 

projeto social de Parelheiros. 

 

 

Em maio, a prefeitura de Santo André, solicita que 

HB aplique seu método em dois campos da periferia, 

para 600 crianças em cada campo e mais 06 campos 

em 2018. 

 



TRANSPARÊNCIA 

Entrega de relatório anual de 

custos, para confiança e 

transparência com as 

empresas que apoiam o 

projeto.  

Cada 06 meses alunos 

entregam relatórios de notas 

para reforços necessários. 

 

Equipe especializada 

acompanha situações de 

riscos familiares para 

fornecer apoio alimentício 

para casos extremos. 

Entrega de relatórios de 

atividades com fotos, local e 

nomes dos participantes. 

 



 



O PROJETO 

Este projeto social é realizado através de uma parceria entre a Higher Bridge, a 

diretoria do Clube Santa Amélia e a subprefeitura de Santo Amaro. Esta região tem: 

 

- O 10º maior índice de homicídio de São Paulo 

- O 3º maior índice de tráfico de drogas 

- 13% de média de desistência escolar ao ano 

P E N S A N D O  

FUTEBOL 
A L É M  D O  

Até o mês de Abril, temos cadastradas 259 crianças no projeto 

EM PARELHEIROS 





1969 2015 

 MELHORIA DO ESPAÇO FÍSICO 



Acompanhamento pedagógico 

reforço escolar  

Equipe de alto rendimento 

Sub 15 e Sub17 

Apoio familiar  

Doação de cestas básicas 

Escola de Futebol Bilíngue 

De 05 à 17 anos 

Apostilas de Inglês 
Atividades familiares aos 

finais de semana 

O PROJETO 
EM PARELHEIROS 



Apoio familiar Cleyton Santos  

Gabriel Alves  
Reunião de pais 

Apoio escolar 





 



Matheus Alessandro – 14 ANOS 

Jogador do Flamengo FC (1ª divisão do campeonato brasileiro). 

-20 de Outubro de 2016, inscrição na escola 

-10 de Dezembro, convocado para o treinamento de alto rendimento 

-25 de Janeiro foi encaminhado para o clube profissional. 

ÊXITO 

C A S O S  D E  



ÊXITO 

C A S O S  D E  

João Oliveira Junior – 16 ANOS. 

Jogador do clube Atlético Diadema (2ª divisão do campeonato 

brasileiro). 

-10 de Outubro de 2016, inscrição na escola social HB: 

2017 - 21 de Janeiro, João é convocado para a equipe de alto rendimento.  

2017 
10 de Abril 



FORMAS DE APOIO 

• Exposição da marca no Peito/barriga no uniforme.  

 

• Exposição de marca nos materiais de comunicação de 

pais e alunos. 

 

• Posição de destaque no site  

 

• Área exclusiva para ações de marketing e divulgação de 

produtos e serviços para interação com torcedores em 

dias de eventos.  

 

• Associação da marca ao Projeto Higher Bridge. 

 

• Adoção anual de alunos. 

 

APOIO PARA O PROJETO 

MARCA 



M E T A S  

S O C I A I S  O objetivo principal nesta nova etapa é aumentar o número de 

participantes, iniciando uma mudança na vida nas crianças que 

vivem em zonas de riscos com este projeto esportivo/ recreativo/ 

educacional. 

1000 Crianças. 

2017 

1800 Crianças. 

2018 

2500 Crianças. 

 

Para poder atingir esta expansão, solicitamos apoio da 

sua empresa. 

2019 



11 2564-6215 
www.higherbridge.com.br 

manager@higherbridge.com.br 

CONTATO 

HIGHER BRIDGE 
METHODOLOGY 

DEP. MARKETING 


