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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 
Referência / Mês de Agosto 2019 

1 – Identificação 

1.1 - Nome da OSC: Instituto de Formação e Ação em Políticas Sociais para 
Cidadania 

1.2 – Endereço: Rua General Lamartine, 2G – Vila Matilde, São Paulo – SP. 

1.3 - Telefone: (11) 2684-0980 Fax (11) 2129-6992 E-mail: infap.org@hotmail.com 

1.4 – CNPJ: 02.257.969/0001-78 
 

2 – Representante Legal 

Nome Completo: Mozart Ladenthin Junior 
Telefone: (11) 2684-0980 
E-mail: mozartlj@yahoo.com.br 

 

3 – Serviços da Parceria 

Desenvolvimento de atividades esportivas nas modalidades de Atletismo, Basquete, 

Beach Soccer, Beach Tennis, Canoagem, Ciclismo, Futebol, Futsal, Handball, 

Hidroginástica, Judô, Karatê, Muay thai, Natação, Pedestrianismo, Skate, Tênis de 

Mesa, Vôlei, Vôlei adaptado, Vôlei de Praia, Surf, Bodyboard. 

 

4 – Dias e Horários de Funcionamento 
Atividade Dias da Semana Horários 

Judô 
 
Futsal 
 
Natação (Thiago e Giovanna) 
 
 
Capoeira 

 
 
Futsal (Vila do Bem) 

 
(Ginásio) 
 

Muay-thai (Vila do Bem) 
 

(Ginásio) 
 
 

Karatê (Vila do Bem) 
 
Pedestrianismo (Vila do Bem) 
e Futsal 

         (Tenda) 
 
                         (Ginásio) 
 

Quarta e Sexta 
 
Segunda, Quarta, Sexta. 
 
Segunda Quarta e Quinta 
 
 
Quarta e Sexta 
Terça e Quinta 
 
Segunda Quarta e Sexta 
Terça, Quinta, Sábado. 
Segunda Quarta e Sexta 
 
Segunda Quarta e Sexta  
 
Terça e Quinta 
 
 
Terça, Quinta 
 
Terça, Quinta e Sábado. 
 
Segunda Quarta e Sexta 
 
Segunda Quarta e Sexta 
 

19hs às 21h30min  
 
16hs às 21hs 
 
07h50min as 12hs 
13hs às 17hs 
 
19hs às 20hs 
18hs às 20hs 
 
9hs às 11:hs 
14hs às 16hs 
13hs às 16hs 
 
9hs às 10hs 
18hs às 19hs 
19hs às 21hs 
 
 
20hs às 22hs 
 
8hs às 9hs 
16hs às 17h 
7hs às 8hs 
16hs às 17hs 
8hs ás 12hs 
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Canoagem 
 
 
 
  
Natação (Edson e Atila) 
 
 
 
 
Alongamento (Fundo Social) 
                  (Ermínio de Moraes) 

          (Vila do Bem) 
 
 
Judô     (Adra) 
 
(E.E.Vicente de Carvalho) 
 
 
Karatê      (Ginásio) 
 
 

(Indaiá) 
 

(Vila do Bem) 
 
Natação (Paço Municipal) 

 
Terça a Quinta 
Segunda á Sexta 
Terça e Quinta 
Segunda e Quarta 
 
Segunda e Quarta 
 
Terça e Quinta 
 
 
Terça e Quinta 
Segunda 
Quarta 
Terça e Sexta 
 
Terça e Quinta 
 
Quarta e Sexta 
 
 
Segunda e quarta 
 
Sexta 
Terça e Quinta 
Sábado 
Segunda e Quarta 
 
Quarta e Sexta 
Terça e Quinta 
 
 
 
 

 
 6hs ás 9hs 
16hs às 18hs 
17hs às 18hs 
18hs às 19hs 
 
7hs as 11:10 
13hs às 17hs 
7hs as 11:10 
13hs as17hs 
 
8hs às 10hs 
8hs às 10hs 
9hs às 11hs 
14hs às 16hs 
 
9hs às 11hs 
13hs às 16hs 
8hs às 9hs 
13hs às 14hs 
 
10hs às 11hs 
17hs às 18hs 
20hs às 22hs 
19hs às 21:30hs 
10hs às 12hs 
19hs as 21:30hs 
 
9hs as 9:50hs 
10hs as 10:50hs 
11hs as 11:50hs 
14hs as 14:50hs 
15hs as 15:50hs 
 

 

4.1 – Locais onde poderão ser executadas as atividades 

C.E. Toninho do Leilão km 216 da SP-55 Chácaras Vista Linda; 

Ginásio Alberto Alves (Centro) 

Colégio José Ermírio de Moraes Filho (Jd. Indaiá) 

Escola Vicente de Carvalho 

Polo Adra Boracéia 

Escola Municipal Praia de Boracéia. 

 
4.2 – Abrangência Territorial 

O serviço será ofertado aos usuários procedentes do município de Bertioga. 
 

4.3 – Público Alvo 
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Munícipes de Bertioga, de todas as faixas etárias, com ênfase à infância e 

adolescência e àqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

 
 
 
 

4.4 – Meta 

Prestar até 2.160 horas por mês de atividades, conforme planejamento mensal que 

incluirá modalidades e locais a serem fornecidos pela Diretoria de Esporte. 

 

4.5 – Objetivos 

Valorização das atividades físicas, esportivas e de lazer, como força dinâmica da vida 

social, fator de bem-estar individual e coletivo, melhora da saúde e da autoestima 

individual e coletiva. 

● A inclusão, através da popularização das atividades físicas, esportivas e de 

lazer; 

● A interlocução e integração da Política e Diretrizes Municipais de Esporte e 

Lazer com as políticas de educação-cultura, saúde, meio-ambiente, turismo, 

geração de emprego e renda e de inclusão social, sem a perda de critérios 

técnicos específicos de cada área; 

● O intercâmbio e integração com as instituições de ensino superior, visando à 

intensificação da cultura esportiva, da pesquisa, da extensão e do ensino; 

● Otimização dos serviços prestados pelas entidades governamentais e não 

governamentais ligadas às atividades físicas, esportivas e de lazer;  

 
 

5 – Formas de Acesso ao Serviço 

Demanda espontânea, por atendimento à publicidade das vagas oferecidas pela 

Secretaria de Esportes. 

 

6 – Atividades Realizadas 

Capoeira (prof. Rogério);  Venho por meio deste relatar a atividades aplicadas aos 
alunos do Ginásio de Esporte e Vila do Bem- Vista Linda  da modalidade capoeira 
.  O esporte em Bertioga está em alta e com a capoeira não está sendo diferente o 
trabalho só crescendo os alunos muito empolgados com os treinos através das 
movimentações da capoeira ataque e defesa através do som do Berimbau,  os alunos 
estão começando a entender a nossa Arte Cultural chamada Capoeira criada pelos 
os negros aqui no Brasil no tempo da escravidão,  sempre lembrando aos alunos dos 
dois Polos a importância da prática da capoeira  sempre focando nos alongamentos 



 
  

 

Av. Gal. Lamartine, 2G  – CEP: 03541-110 – Vl. Matilde – São Paulo – SP – Tel 11 2684-0980 Fax: 11 2129-6992  
E-mail: infap.org@hotmail.com 

 

e fortalecimento muscular através de muito entretenimento e diversão.  Já estamos 
executando Roda de Capoeira com palmas, coro e musicalidade não deixando faltar 
o jogo luta da Arte Capoeira,  mais para melhorar essa atividade precisamos de 
instrumentos berimbau, atabaque e pandeiro.  
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Judô (Prof. Denis): Vila do Bem Nossos treinos estão seguindo as diretrizes 

técnicas do Judô.   Nossos alunos estão sendo treinados nas técnicas de queda e 
mobilizações conforme a graduação de cada atleta. Os iniciantes estão com bom 
desenvolvimento demostrando aptidão para participar do exame de graduação que 
ocorrerá no final do ano. Os graduados estão sendo treinados para 
competições.  Muitos deles já participam de campeonatos importantes da baixada e 
alguns participam de campeonatos federados.  Para esses atletas os treinos mais 
técnicos e simulam situações de competição. O nome desse tipo de treino é Randori. 
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As aulas de judô no polo de Boracéia são todas terça -feira e quinta-feira primeira 
turma 9:00 as 10:00 e segunda turma 10:00 as 11:00 no período da tarde primeira 
turma 14:00 as15:00 segunda turma 15:00 as 16:00  
No mês de agosto foi corrigido as posições movimentações e posicionamento de 
cada aluno. 
Shintai ( movimentação do corpo) 
As movimentações sempre se iniciam com o pé esquerdo e o retorno de um 
movimento ocorre com o pé direito, como no caso das movimentações no KATA. 

O pé esquerdo é a ação da movimentação. 

O pé direito é o retorno da ação da movimentação. 

Os tipos de movimentações são: 

Ayumi - ashi ( PASSO NORMAL) 

Suri - ashi ( PASSO ARRASTADO ) 

Tsugi - ashi ( PASSO EMENDADO ) 

Shikoo ( ANDAR EM KYOSHI ) 

Tai - sabakiI ( MOVIMENTAÇÃO EM CIRCULO ) 
Tori ( judoca que entra o golpe ) ATIVO 
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Uke ( judoca que recebe o golpe ) passivo 
Shisei ( POSTURA) 
1:Shizen – tai 
Shizen natural 
Tai corpo- postura 
2:choku-ritsu  

Choku- direto alerto 
Ritsu - em pé 
Sentido de atenção 
3:Jigo-hon-tai  

Jigo - defesa 
Hon - básico 
Tai - corpo postura 
Postura básica de defesa  
4:Migi - jigo - tai 
Migi - direita  
Jigo - defesa  
Tai - corpo postura 
Postura de defesa de direita  
5: Hidari – jigo - tai 

Hidari – ( esquerda ) 
Jigo – ( defesa ) 
Tai -( corpo postura ) 
Postura de defesa esquerda  
5:Seiza  
postura ajoelhado 
Obs: Não existem divisões dessa postura (básica, de direita ou de esquerda), pois 
o natural dessa postura é com o joelho esquerdo no chão e o direito levantado. 
6:Kyoshi  
Postura com um joelho no chão 
7: Agura  
Postura sentada de pernas cruzadas  
Nas aulas de judô tem inicio de comprimento alongamento aquecimento parte física 
e e teórica por fim pratica 
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Natação (prof. Atila e Edson); Mês de Agosto na Escola Municipal Praia de 
Boracéia, onde continuamos os trabalhos com natação. 
Boas condições da água da piscina para realização das aulasCondições ideais 
também no plano de trabalho, com todas as turmas definidas e divididas com o 
professor de Educação Física da Escola. 
Os alunos compareceram e foi aplicado à eles aulas na piscina com as mesmas 
regras e os mesmos conteúdos que aplicamos nos dias letivos. 
Na ultima quinta-feira do período de férias tivemos um problemas com o motor da 
Piscina onde o pessoal da monte azul retirou o mesmo para conserto, passamos 
para nossos superiores e estamos no aguardo da instalação. 
Ainda estamos no aguardo do conserto da bomba da piscina, e este mês também 
auxiliamos nos jogos escolares de Julho (férias) de 2019 na Escola  Municipal  Praia 
de Boracéia, onde continuamos os trabalhos com natação. 
Boas condições da água da piscina para realização das aulas. Condições ideais 
também no plano de trabalho, com todas as turmas definidas  e divididas com o 
professor de Educação Física da Escola.  
Fizemos um cronograma junto com a diretora para o mês das férias de Julho onde 
estávamos lá todas as semanas cumprindo nosso horário e realizando as 36 aulas 
semanais. 
Claro que por conta das férias e por conta também do frio e água gelada, a frequência 
não foi tão grande como nos dias normais, mas alguns alunos compareceram e foi 
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aplicado à eles aulas na piscina com as mesmas regras e os mesmos conteúdos que 
aplicamos nos dias letivos. 
Na última quinta-feira do período de férias tivemos um problemas com o motor da 
Piscina onde o pessoal da  Monte  Azul (empresa que presta serviço de limpeza) 
retirou o mesmo para conserto, passamos para nossos superiores e estamos no 
aguardo da instalação. 
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Natação (Paço): Aulas de natação de terça a sexta das 9hs às 12hs e 13hs às 
16hs na piscina do paço municipal. Professores Denis Lima, Graziella Santos e 
Matheus Chaddad. Com o termino das férias escolares muitos alunos retornaram 
as aulas normalmente, novos alunos estão começando, o projeto vem sendo bem 
divulgado e procurado. As turmas vêm sendo divididas em iniciantes, intermediário 
e avançados. Para os alunos novos iniciamos com fundamentos básicos e vivência 
ao meio liquido. Sentados na borda batendo pernas na água, fraco, médio e forte – 
entrando na piscina pela primeira vez segurando na borda. Com trabalhos 
respiratórios adaptativos para o meio líquido, fazer bolhas na água, inspira fora da 
água e assopra dentro da água. Trabalhamos exercícios de pernadas, segurando 
na borda da piscina com os braços esticados, batendo as pernas e realizando a 
respiração, sempre com o auxílio do espaguete. Com os alunos intermediários vem 
sendo realizado trabalho de braçadas com o auxílio da pranchinha, exercícios de 
pernadas, braçadas e pernadas, realizando a respiração frontal, alguns ainda tem 
dificuldades de realizar respiração lateral. Aprendendo o básico do nado costas 
com auxílio da pranchinha. Os avançados já nadam sem ajuda da pranchinha, 
realizando o nado crawl com respiração lateral, aprendendo sobre a respiração 
3X1, a prancha corretiva vem sendo bem utilizada para o aperfeiçoamento das 
braçadas. A cada final de mês estamos realizando com eles brincadeiras que 
estimulam as técnicas aprendidas em aulas só que de forma lúdica, bater perna, 
braçadas, proporcionando a eles um momento de descontração e trabalho em 
equipe. 
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Capoeira ( Prof. Camarão): O eu Mestre Camarão, ministrei as aulas Segunda, 
Quarta e Sexta, das 19h as 22h no Polo do Indaiá e Terça e Quinta, das 19h as 22h 
no Polo Vista Linda. 
Todas as aulas foram iniciadas com Alongamento e Ginastica Funcional, e logo em 
seguida Ataque e Defesa na Arte Capoeira. 
Uma vez na semana tivemos aulas de instrumentos, tais como Berimbau, Pandeiro 
e Atabaque, etc. 
Finalizamos as aulas com Vivencias sobre a Capoeira. 
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Handebol: A atividade ministrada visa o aprendizado da modalidade Handebol e é 

realizado todas as segundas, quartas e sextas das 19 às 21 hs. Há 
aproximadamente 30 alunos com idades que variam de 10 à 38 anos e a categoria 
é mista. Todas as aulas são ministradas atividades como alongamento e 
aquecimento dos alunos além de atividades que visam o aprendizado e 
aperfeiçoamento de habilidades ligadas ao handebol. Neste mês de agosto 
ministrei várias atividades diferentes visando a aprendizagem de habilidades já 
ministradas anteriormente já que houve aumento do número de adesões 
principalmente em função dos Jogos Estudantis que foi realizado neste mês. 
Alguns professores me solicitaram ajuda e prontamente me pus a disposição a 
ajudar e creio que a parceria deu certo (7 alunos do Colégio Viver foram medalha 
de ouro no Handebol sub 14 Masculino / 3 alunas do Colégio Metodista foram 
medalha de ouro no Handebol Sub 14 Feminino / 7 alunas do Colégio Caiçara 
foram medalha de prata no Handebol Sub 14 Feminino). Sempre ministro jogos 
coletivos que visam trabalho em equipe, tomada de decisão e que nos ajudam a 
detectar dificuldades dos alunos. Além disso fiz algumas atividades de preparação 
para o amistoso que aconteceu no ultimo dia 26 contra a equipe adulta feminina de 
Barra do Una. Neste mês de Setembro tenho em vista trazer atividades de 
preparação física e de correção de dificuldades encontradas durante os Jogos 
Estudantis e do amistoso realizado. Assim como comentado acima, houve no ultimo 
dia 26 um amistoso contra a equipe feminina adulta de Barra do Una. O jogo 
ultrapassou nossas expectativas, já que fazia muito tempo que uma equipe de 
handebol de quadra de Bertioga não jogava. A parte defensiva da nossa equipe foi 
espetacular, deixando poucos espaços as nossas adversárias, mas pecamos na 
parte ofensiva, nos arremessos de longa distância e percepção de espaço no 
arremate final. Pudemos observar uma desenvoltura muito interessante de nossas 
atletas mais experientes e tive a oportunidade de integrar a equipe algumas 
meninas mais novas. Estaremos acertando os pontos negativos pra quem sabe 
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poder voltar a jogar contra elas novamente. O trabalho realizado tem gerado frutos 
e posso perceber uma empolgação dos alunos com as aulas. Temos alunos novos 
aderindo à atividade. __________ 
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ALONGAMENTO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 
No mês de Agosto manteve o mesmo ideal do mês anterior, visando aumento no 
condicionamento físico, e consequente prevenção de lesões. Conversamos 
bastante com os alunos sobre a importância de se manter uma alimentação 
saudável, principalmente nos dias de treino. O projeto caminhada manteve 12 
quarteirões, a caminhada tem sido uma  excelente alternativa na variação de 
atividades. Os alunos não tem se queixado de dores, um bom sinal, e tem relatado 
melhora significativa em seus dias. Utilizamos os halteres para 
melhorar  capacidade muscular dos alunos, e aumentar amplitude dos movimentos, 
sempre trabalhando com música. Não houve nenhum caso mais grave, que 
necessitasse de maior atenção no que se refere a qualidade física. 
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ALONGAMENTO - ESCOLA ERMÍNIO DE MORAES (INDAIÁ) 
No mês de Agosto mantivemos o mesmo ideal do mês anterior, visando aumento 
no condicionamento físico e prevenção de lesões. Conversamos bastante com os 
alunos sobre a importância de se manter uma boa alimentação nos dias de treino. 
As alunas não relataram nenhum tipo de dor. As aulas como sempre foram bem 
dinâmicas, com ginástica, acrescentando no treino, fizemos aulas de caminhada na 
grama, para mudarmos um pouco o ambiente de exercícios. As alunas relataram 
que o treino tem feito muito bem para seus dias. Não houve nenhuma caso que 
necessitasse de maior atenção, em relação a condição física. 
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ALONGAMENTO - VILA DO BEM 
No mês de Agosto mantivemos o ideal do mês anterior, visando melhora nas 
condições físicas, e consequente prevenção de lesões. Conversamos bastante com 
os alunos sobre a importância de se manter uma boa alimentação nos dias que 
antecedem o treino. Intensificamos os alongamentos para membros inferiores, 
através das aulas ritmadas, bem dinâmicas com música, e exercícios em dupla. 
Durante as semanas dividimos os exercícios em: força, e aeróbio. A melhora no 
condicionamento físico, é notável, a amplitude dos moimentos feita por elas, 
melhorou muito, sem falar nos relatos que permanecem positivos, que as mesmas 
tem enfatizado a mim, em relação a diminuição das dores musculares ao executar. 
Não houve nenhum caso que precisasse de uma atenção maior, na questão física  
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Natação: No mês de Agosto as aulas de natação no NACE ocorreram normalmente. 

As aulas de natação no NACE são voltadas para uma socialização dos alunos. 
Tendo como objetivo trabalhar a parte cognitiva, motor e lúdico. 
Para alguns alunos que tem um maior entendido é passado além de brincadeiras 
didáticas, exercícios como, inspirar (fora da água) e expirar (dentro da água), nadar 
de cavalinho (com espaguete) ou somente mergulhar. 
Para alunos que tem uma dificuldade cognitiva maior, as aulas são voltadas para 
uma parte mais lúdica, mas sempre com um objetivo, seja ela para identificar uma 
cor, uma letra, numero ou até mesmo para formar uma palavra com três ou quadra 
letras ou um numero com dois ou três dígitos. 
Os alunos são divididos em seis turmas, três na parte da manha e três na parte da 
tarde. Cada turma varia de quatro a cinco alunos por turma. 
Inicialmente estamos trabalhando com crianças com grau leve e moderado de 
autismo, uma vez que o objetivo das aulas é uma maior socialização das crianças.  
Sua faixa etária varia de quatro anos de idade até doze anos de idade. 
Esse modelo de aula vem agradado bastante não só as crianças como também aos 
pais. 
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Hilda : No mês de agosto as aulas da rede municipal de ensino voltaram ao normal 
após o recesso no mês de julho. 
Por conta do retorno as aulas, o numero de alunos nas aulas de natação também 
teve um aumento. Principalmente nos dias de sol e calor. 
O cronograma das aulas seguiu o mesmo passado no mês de julho. 
 Para os Alunos do primeiro ano, os exercícios são voltados para respiração. Inspirar 
(fora da água) e expirar (dentro da água).  Sempre visando á autonomia dos alunos. 
Alunos do segundo e terceiro ano os trabalhos são voltados para pernadas com 
auxilio do espaguete ou pranchinha, conforme a evolução do aluno. Alunos do quarto 
e quinto ano os exercícios são para coordenar respiração + pernada+ braçada. Com 
ou sem auxilio da pranchinha ou sem pranchinha conforme a evolução do aluno. Para 
todos os anos são passado no mínimo três exercícios para que eles possam 
aperfeiçoar sua técnica. Depois dos conteúdos didáticos entramos com a parte lúdica 
da aula, onde passamos brincadeiras, jogos ou somente deixamos as crianças ficar 

pular na piscina. 
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Futsal (prof. Lidia): As aulas são ministradas três vezes por semana, sendo 

segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. O grupo é composto por uma turma com 

classificação variante entre atletas iniciantes, intermediárias e avançadas. 

Retomamos os treinos normalmente após os Jogos Regionais do mês de julho, com 

exceção de alguns dias em que precisamos atrasar o início das aulas por conta dos 

Jogos Estudantis que aconteceram no Ginásio Municipal.  

 Com tudo, no mês de agosto, iniciamos os treinos aquecendo com corrida em 

volta do quarteirão, tendo cada aluna, suas capacidades e individualidades 

biológicas respeitadas pela professora; exercícios dinâmicos com bola e 

movimentação específica; e circuitos de estações que trabalhavam os fundamentos 

do futsal. Também foram trabalhados jogos coletivos pré-desportivos e o jogo de 

futsal propriamente dito. A parte principal do treino também contou com a aplicação 

dos sistemas táticos (2x2) e (3x1) utilizando o jogo propriamente dito. 
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Karatê (prof. Douglas Pageú):  Pólo Vista-Linda (Vila do Bem,Chácaras)  
- Indaiá (EMEIF Jose Ermírio de Moraes Filho)e - Centro (Ginásio de Esportes)  
Neste mês estamos treinando para o primeiro campeonato desde que a empresa 
Infap assumiu algumas modalidades esportivas em nossa cidade. 
Todos os polos, todos os alunos desde a faixa iniciante ate a faixa avançada, desde 
o aluno com idade inicial de 04 anos ate os próprios pais de alunos e também 
temos avós de alguns delas que estão com a gente irão participar deste 
campeonato que esta sendo muito mais que isso pois muitos desses alunos ainda 
não tiveram a oportunidade de estar disputando uma competição e ate mesmo 
fizeram uma luta e com isso estamos treinando todas as aulas em todos os polos 
essas técnicas e a aperfeiçoando-as e sempre fazendo e não deixando de lado o 
condicionamento físico. 
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Canoagem:  As aulas de canoagem são administradas para adultos e crianças 
sendo que para as crianças ocorre de segunda a quinta as 8h e 16h e adultos de 
segunda a quinta as 6h, 7h, 17h e 18h sendo a saída ao lado do forte são João 
para todos os horários. Neste mês de agosto mantivemos o mesmo objetivo que o 
mês de maio dividimos  os alunos em canoas separadas voltando o treino para o 
objetivo dos grupos, sendo que para os alunos que tem pretensão em competir 
treinos mais pesados. Aos alunos que buscam qualidade de vida (70% dos alunos 
se enquadram nesse grupo) trabalhamos mais distancia percorrida, postura e ritmo. 
Esta ocorrendo treinos específicos para alguns alunos, pois esses vão participar do 
campeonato paulista de canoagem que ira acontecer na cidade de Ubatuba litoral 
paulista nos dias 5/6 de outubro. Competições internas estão sendo estimuladas 
nos treinos para que já possam ter experiências competitivas. Nessa época do ano 
(inverno) ocorre um numero maior de faltas, justificam pelo mal tempo, ventos e 
mar agitado. Depois de alguns meses de treino alguns alunos da terceira idade que 
possuem limitações próprias começaram a apresentar melhoras físicas de postura 
e diminuição das dores crônica, relatos feitos pelos mesmos e percebidos pelos 
professores. Na aula das crianças a atividade e voltada para que gostem de 
exercícios de modo geral, não cobrando muito esforço e misturando uma parte 

lúdica. 
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Muay-Thai: Mês de agosto estamos com um numero maior de alunos por turma. 

Esse crescente vem sendo feito através da divulgação entre os alunos. No espaço 

da Vila do Bem e no ginásio temos novos alunos. Estão tendo treino de golpes e 

chutes. Participamos com 4 atletas da Copa ABC 2019 Jura fight, que foi realizado  

no cidade de Santo André, no dia 25/08. Onde somente 1 atleta, não conseguiu a 

vitória, os demais conseguiram o cinturão. O treinos para futuras competições 

continuam. E novos alunos q estão se agregando estão bastante motivados.  
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Futsal: Relatório das atividades de futsal dos polos da Vila do Bem e Ginásio de 
esporte Alberto Alves 
Neste mês as atividades foram realizadas somente no polo da vila do bem devido 
ter sido realizado os jogos estudantis no Ginásio de esporte Alberto Alves. 
Neste mês no polo da vila do bem houve uma redução de presenças nas aulas 
devidas muitas alunos estarem participando dos jogos estudantis por suas escolas, 
nas atividades da vila do bem continuo dando  ênfase na questão de formações 
táticas inclusive com as categorias menores que já estão assimilando os 
movimentos mais específicos, com as categorias menores estou focando bastante 
na questão direita e esquerda, pivô e fixo, posicionamento que eles ainda se 
confunde um pouco , estou também trabalhando a coordenação motora aplicando 
atividades utilizando bambolês cones e pratinhos chinês para que posam melhorar 
o seus movimentos motor. 
Os alunos maiores já estamos em uma etapa mais aprofundada com táticas e 
formações táticas jogadas ensaiadas entre outros, no próximo mês começa a copa 
Bertioga de futsal aonde muitos de nossos alunos vão participar por equipes de 
nossa cidade. 
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Karatê: As aulas do Mês de Agosto tiveram como prioridade Shiai ( Luta para 
Campeonato), o que hoje é a mais procurada por todos os Atletas que querem 
ingressar no Karatê, pelo motivo de hoje ser um Esporte Pan Americano e 
Olímpico. Os Alunos entram para o Projeto e logo querem participar 
deCampeonatos, que provam que 
que sua Confiança (apesar de dificuldades como por exemplo Equipamento e 
pagarem Taxas), estão acreditando que podem chegar lá. Dos Alunos que 
participaram dos Jogos Estundantis Municipais 2019, todos ficaram ou com 
Medalha de Ouro ou Prata. Essa Evolução mostra cada vez mais que o Caminho 
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desse Trabalho está Correto.
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7 – Resultados Esperados 

Desenvolvimento de conhecimentos e habilidades esportivas, da cidadania, aumento 

da sensação de pertencimento, da autoestima e da cidadania; 

A ampliação do acesso aos serviços será avaliada a partir do atendimento aos 

munícipes. 

 
 
 

 
 
 

9 – Monitoramento e Avaliação dos Serviços 

O monitoramento será constituído de acompanhamento sistemático das atividades 

desenvolvidas, envolvendo reuniões periódicas, relatórios mensais elaborados pela 

equipe técnica, e participação in loco nas atividades, além de pesquisa junto aos 

alunos participantes. Acompanhamento do plano de trabalho com supervisões diretas 

8 – Profissionais que atuaram no serviço 

Nome Completo Função 

Cíntia Alessandra Gonçalves Auxiliar Administrativo 

André Luiz S. Franca Auxiliar de Serviços Gerais 

Lincoln Siqueira Marques Apoio Administrativo 

Edimar Alves da Silva Apoio Administrativo 

Robson Antônio Guimarães Pinto Apoio Administrativo 

Gabriel Nascimento do Amparo Apoio Administrativo 

Denis Barrocas Rica Monitor 

Rogério Marques de Sa  Monitor 

Lauri Donizete de Souza Monitor 

Luiz da Silveira Brum Monitor 

Douglas Rodrigues Pageú Monitor 

Lucivania Araújo dos Santos Monitor 

Ricardo Kierme Monitor 

Edson Kornetoff Aguiar Monitor 

 Thiago Félix dos Santos  Monitor 

  Atilla Amorim Bizon Monitor 

     Giovvana Horder dos Santos Marques Monitor 

 Thiago Felix dos Santos Monitor 

 Douglas Dias de Freitas Monitor 

 Lídia Isabela Oliveira Monitor 

   Matheus Chaddad Barreiro da Cunha Monitor 

            Graziella Santos de Campos Monitor 

 Denis Lima Monitor 

 Sidney Britto da Silva Monitor 

                   Elaine Bacellar Gaia Monitor 
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e indiretas, sempre considerando e analisando os indicadores e o alcance das metas 

quantitativas e qualitativas. 

 

10 – Outras Considerações 

 

 

  
 
 

São Paulo, 30 de Agosto de 2019. 
 
 
 

 
Representante Legal 


