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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 
Referência / Mês de Dezembro 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) 
 
 
 
 
 
Alongamento (Vl. Bem 
Boracéia) 
 
Futsal 
 
 

 
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 
 
 
 
 
Segunda á Sexta 
 
 
Segunda, Quarta e Sexta 

 
 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 
 
8:30hs às 9:30hs 
16:00hs ás 17:00hs 
 
8:00hs às 12:00hs 

   

   
 

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. 
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Vila do Bem Indaiá 

Vila do Bem Boracéia 

 

4.2 – Abrangência Territorial 

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

4.3 – Público Alvo 

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 
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Capoeira (Prof. Rogério): Venho por meio deste relatar as atividades aplicadas 
aos alunos do Ginásio de Esporte e Vila do Bem de Boracéia da modalidade 
capoeira.  Estamos encerrando mais um ano com a modalidade capoeira nos polos 
, um ano muito produtivo de trabalho realizado com os alunos mostrando para cada 
um a importância do esporte na vida de cada um deles com a modalidade capoeira 
que através da sua beleza trás imensos benefícios para eles como agilidade , 
flexibilidade , raciocínio lógico rápido e principalmente controle mental , através dos 
movimentos ensinados em cada aula em cada treino.  Fazendo sempre um trabalho 
com exercícios físicos e alongamentos visando sempre a base de tudo a Capoeira 
Luta Esporte Cultura .  
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Futsal (prof. Guilherme): Sub-8: segunda e quarta das 8h as 9h 
Sub-10: segunda e quarta das 9h as 10h 
Sub-12: quarta das 10h as 11h e sexta das 8h as 9h 
Sub-14: quarta das 11h as 12h e sexta das 9h as 10h 
 
O trabalho no mês de Dezembro na modalidade futsal, foi com ênfase na correção 
e melhora no posicionamento em quadra em situação de jogo. Aprimoramento dos 
fundamentos básicos: passe, domínio, condução de bola e finalização.  Categoria 
sub-8 foi trabalhado fundamentos como: passe, domínio e condução de bola. Parte 
final um coletivo para organização das movimentações em quadra.  
Categoria sub-10 foi trabalhado fundamentos como: passe, domínio e condução de 
bola. Parte final um coletivo para organização das movimentações em quadra. 
Categoria sub-12 foi trabalhado o posicionamento em quadra, situações de jogo, 
passes, domínio, condução de bola, cobrança ensaiadas de laterais e jogos 
coletivos, correção de marcação, correção de contra ataque, aperfeiçoar o passe 
final, aperfeiçoar a finalização.   
Categoria sub-14 foi trabalhado o posicionamento em quadra, situações de jogo, 
passes, domínio, condução de bola, cobrança ensaiadas de laterais e jogos 
coletivos, correção de marcação, correção de contra ataque, aperfeiçoar o passe 
final, aperfeiçoar a finalização. 
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Handebol: A modalidade Handebol e é realizado todas as segundas, quartas e 

sextas das 19 às 21 hs. Há aproximadamente 35 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 
Dezembro devido ao início das férias escolares houve uma diminuição do número 
de alunos o qual já era esperado. Focamos neste mês atividades que visam 
trabalho em grupo, tomada de decisão e autonomia no jogo coletivo. Foi um mês 
especial pois tivemos a presença em algumas atividades do campeão mundial de 
handebol de areia pela seleção Brasileira e atleta internacional Wellington “Gulliver” 
Esteves, que iniciou sua caminhada no esporte aqui em Bertioga há anos atrás. Ele 
trouxe sua experiência e aprendizado aos nossos alunos, que puderam absorver 
muito do seu conhecimento. Também participamos com uma equipe adulta do 
Torneio de Handebol de Areia do Guarujá no começo do mês representando nossa 
cidade. Estamos em planejamento para o novo ano que se inicia, espero poder 
trazer mais vivencias para aperfeiçoamento e aprendizado dos nossos alunos. 
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Alongamento: Atividades realizadas: alongamento muscular global, 
condicionamento físico para o desenvolvimento das capacidades físicas dos idosos 
tais como, equilíbrio, coordenação motora e controle da marcha. Também são 
administradas atividades de sociabilização, conversas sobre alimentação e 
relaxamento. 
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Natação: No mês de Dezembro as aulas ocorreram normalmente na escola Hilda 

Strenger Ribeiro. Como neste mês teríamos as últimas aulas de natação no ano de 
2019, os professores decidiram passar mais brincadeiras para as crianças. As 
brincadeiras foram desde um simples pega-pega, até um polo aquático com as 
crianças do quinto ano. 
Para algumas turmas passamos brincadeiras para trabalhar o coletivo, como nadar 
quatro alunos juntos abraçados ao máximo de espaguetes, eles tinham que 
coordenar a batida de perna e ao mesmo tempo conduzir uma bola que estavam a 
sua frente. 
Para outras turmas deixávamos a aula livre, onde podiam ficar pulando ou 
mergulhando e pegando os objetos que estavam no fundo da piscina. 
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Nace: Neste mês os trabalhos foram voltados para uma maior coordenação motora 

e concentração das crianças. Pedi para algumas crianças que segurassem no 
tapete e levasse ele de um lado ao outro da piscina sem colocar os pés no chão, só 
podiam levar o tapete batendo perna (pernada de crawl). Em seguida coloquei 
algumas bolinhas encima do tapete para dificultar a tarefa que lhes foi pedido. 
Para outras crianças pedi que pegassem as raquetes de tênis e tentassem acertar 
as bolinhas, rebatendo-as para o teto. O trabalho feito no NACE visa uma 
socialização das crianças com outras crianças, trabalho cognitivo e motor. 
Para algumas crianças que já são alfabetizadas pedimos que formem palavras com 
as letras que elas pegam no fundo da piscina, ou apenas dizer qual letra ou numero 
ela pegou. Para algumas crianças que tem uma dificuldade maior ou que ainda não 
são alfabetizadas, pedimos que nos diga se elas sabem as cores das letras, 
bolinhas ou argolas que ficam na piscina. As turmas são formadas com no máximo 
quatros alunos dependendo do grau do autismo de cada criança. 
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Judô: O Mês de Dezembro foi dedicado para treinos de aperfeiçoamento das 

técnicas.  Esse ano teve muitos atletas que competiram em torneios amistosos e 
também campeonatos oficiais.  Infelizmente tivemos algumas desistências ao longo 
do ano, porém, os atletas que permaneceram treinando tiveram uma considerável 
melhora nas técnicas de competição.   
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Futsal: 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. No mês de dezembro, 

para as turmas iniciantes e intermediárias iniciamos os treinos com jogos lúdicos e 

recreativos atividades para aprimorar os fundamentos de passe, recepção, 

condução de bola e finalização além de circuitos de estações que trabalhavam tais 

fundamentos e jogos com igualdade e desigualdade numérica. No jogo 

propriamente dito foi inserido o objetivo de começar a se familiarizar com as 

situações de jogo e de posicionamento e introdução à tática (2x2) e suas 

características. Para as turmas avançadas foram trabalhados exercícios para 

aprimoramento de passe, recepção e finalização, jogos recreativos e de igualdade 

e desigualdade numérica, e jogo coletivo supervisionado. 
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Alongamento (prof. Ricardo): ALONGAMENTO - FUNDO SOCIAL DE 

SOLIDARIEDADE 
No mês de Dezembro mantivemos o mesmo padrão de treinamento, visando a 
manutenção de todo o trabalho durante o ano, já pensando nas pausas de natal e 
reveillon. Conversamos bastante com os alunos sobre a importância de se manter 
uma hidratação diária de pelo menos 2 litros de água por dia, e caminhadas 
regulares, para não perdermos o ritmo que adquirimos com nossos treinos. Os 
alunos tem relatado melhora significativa nos seus dias, utilizamos bastante os 
exercícios na cadeira sempre utilizando música para estimular. Permanecemos 
Utilizando os halteres para melhorar  capacidade muscular dos alunos, e aumentar 
amplitude dos movimentos. 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):  As aulas como 
sempre foram bem animadas, com musica e alongamento, fizemos também aulas 
de caminhada  no bairro, para mudarmos um pouco o ambiente de exercícios. As 
alunas relataram que os treinos, tem feito muito bem par a seus dias. Não houve 
nenhuma caso que necessitasse de maior atenção, em relação a condição física. 
A carga horária é de 2 horas por dia. 
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ALONGAMENTO - VILA DO BEM: E consequentemente diminuindo o índice de 

lesões. Fizemos treinos um pouco mais localizados, em membros inferiores, para 
ter uma base de estabilidade melhor treino amplitude dos movimentos feita por 
elas, melhorou muito. Não houve nenhum caso que precisasse de uma atenção 
maior, na questão física.   
A carga horária é de 2 horas por dia. 
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Natação: Aulas de natação de terça a sexta das 9hs às 12hs e 13hs às 16hs na 

piscina do paço municipal..  
Durante esse mês tivemos duas mais quentes, novo aluno vem chegando, temos 
turmas cheias de terça e quinta. 
Vem sendo realizadas dinâmicas para o que foi aprendido de uma forma mais 
lúdica e prazerosa para eles, ensinando o trabalho em equipe e o respeito ao 
próximo. 
Para os alunos novos iniciamos com fundamentos básicos e vivência ao meio 
liquida. 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.   
Com alguns alunos já avançados que já chegaram sabendo nadar, vem sendo feito 
um trabalho diferenciado, de aperfeiçoamento das braçadas, melhorando a 
respiração, fazendo mais nados sem pranchinha para ganho de resistência.  
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O projeto vem sendo bem desenvolvido, sendo nítido ver o desenvolvimento dos 
alunos, temos alunos que estão conosco desde o início do projeto onde chegaram 
com medos e insegurança e hoje já estão dando as primeiras braçadas sem 
nenhum tipo de material auxiliando.  
A cada final de aula vem sendo dado alguns minutos livres para colocar em prática 
o que foi aprendido durante a aula.  
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Judô: As aulas na escola Vicente de carvalho são todas quarta-feira e sexta-feira 
no período da manhã 8:00 as 9:00 e no período da tarde 13:00 as 14:00 e 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 13:00 
as 14:00 e segunda turma 14:00 as15:00 e terceira turma 15:00 as 16:00. Nos 
polos Vicente de carvalho e Boracéia os tatames são montados e desmontados 
todos os dias de treino. A aula tem o início de montagem, comprimento, 
alongamento aquecimento parte técnica e randori no fim do treino alongamento 
comprimento e recolher os tatames. No pólo de Boracéia os alunos dos cinco 
período tem café da manhã e café da tarde pão e suco depois dos treinos. Este 
mês de Dezembro as aulas vão até dia vinte e voltamos dia cinco de janeiro. 
Dezembro e um mês que muitos alunos viajam com seus pais e acabam faltando 
dos treinos de judô pois neste mês tivemos um estudo relembrando o que foi 
repassado nos meses anteriores julho, agosto e setembro. Repassei Os golpes em 
pé e no chão imobilização, estrangulamento, chave de braço, Saída de meia 
guarda, passar guarda, sair do triângulo, raspagem. E no fim do treino teve reflexo 
incluindo os números em japonês Exemplo: ichi = 1 em pé Ni = 2 sentada San = 3 
deitada de costas Shi = 4 grupo de 2 Go = 5 grupo de 3 Em vez de falar os 
números de 1 há 5 se fala os números em japonês e os alunos tem que memoriza é 
executar quem errar ou não lembrar o que cada número em japonês e sai da 
brincadeira até restar um ganhador. 
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Natação (profs. Edson e Atila): Mês de Dezembro na Escola Municipal Praia de 

Boracéia, onde continuamos os trabalhos com natação. 
Foi observada uma grande evolução nas técnicas e flutuabilidade de todos os 
alunos no ambiente líquido. Os menores ainda precisam de bastante atenção ainda 
mais com a presença de "especiais" em algumas turmas. 
Próximo mês receberá os alunos do Emeif Buzinaro que virão para as aulas de 
reforço e também serão presenteados com nossa aula de natação, necessitando 
enorme atenção pois eles farão todo o processo inicial de adaptação. 
Condições ideais também no plano de trabalho, com todas as turmas definidas e 
divididas juntamente com a direção e coordenação da escola e com os professores 
de Educação Física. 
Avançamos em alguns exercícios com os alunos dos quartos e quintos anos, como 
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por exemplo, revezamento de nado crawl, busca de objetos no fundo da piscina, 
entre outros que exigem um pouco mais da respiração, incluindo os objetos que 
ficam submersos a agua para treinarem mergulho e respiração. 
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Capoeira: Nesse mês de Dezembro de 2019, desenvolvemos a Arte da Capoeira 
com Aulas de Canto e instrumentos, como Berimbal, Pandeiro, Atabaque, etc. 
Falamos também da nossa Cultura e da história dos escravos. 
Tivemos Treinamentos Físicos com alongamento, funcional e Resistência.  
Nas Aulas Práticas, participamos de Roda de Capoeira e Treinamos 
Movimentação, como Ponteiro, Meia Lua, Mortal, Rasteira, Martelo de Giro, etc.  
Dia 15 tivemos uma Linda Apresentação na Abertura das Artes Marciais no Ginásio 
de Esporte . 
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Canoagem: As aulas de canoagem são voltadas para adultos e crianças de 

segunda a quinta às 06h, 07h e 08h no período da manhã e 16h, 17h e18h na parte 
da tarde, sendo a saída ao lado do forte São João para todos os horários. 
Aulas são ministradas com canoas OC6 (para seis remadores), OC2 (para dois 
remadores) e OC1 (para um remador). 
A maior parte dos alunos são pessoas de meia idade que buscam uma qualidade 
de vida, desta forma oferecemos treinos mais voltados para fortalecimento 
muscular e postura, observando as limitações de cada um. 
Neste mês de dezembro os treinos foram focados na parte técnica, com a maioria 
dos treinos executados no canal de Bertioga. A frequência dos alunos tem 
aumentado por conta do verão. 
Também neste mês de dezembro tivemos a 2º etapa do campeonato Paulista com 
a participação de alguns alunos da escola de canoagem bertioguense. 
Os Atletas: 
Entre as crianças Felipe Bomberg, de 9 anos, se destacou com excelente 
desempenho conquistando o 2º lugar na categoria júnior. 
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Futsal: Atividades de futsal dos polos vila do Bem e do Ginásio de Esportes Alberto 

Alves, nas categorias masculinas e femininas nas idades de 5 aos 14 anos. 
Este mês trabalhamos mais em jogos coletivos visando a participação de muitos de 
nossos alunos, em campeonatos de nossa cidade ensinando-os na prática, as 
regras e formas de jogos. Nessas aulas não utilizamos tantos materiais como, 
cones, pratinhos e bambolê dando uma ênfase a mais nas aulas práticas. 
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Judô: Estão sendo realizados exercícios de ginástica natural no aquecimento 
(início de treino) para estimular a coordenação motora e inteligência espacial dos 
alunos. Realizados também os trabalhos de:                                 
Uchikomi  (Repetições de golpes). As técnicas foram trabalhadas de forma isoladas 
e em combinação executando em movimento linear e em movimentação de luta. 
Associado ao estudo de técnicas foi realizado Handoris (simulação de combates), 
para estimular a aplicação real das técnicas. Os alunos de maior graduação (acima 
da faixa azul) estão desenvolvendo uma maior noção de movimentação e aplicação 
real de técnicas enquanto os iniciantes estão aprendendo as técnicas bases e os 
ukemis (técnica de amortecimento de queda) para trás, frente, lado e em rolamento. 
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Muay-thai: Nesse mês de Dezembro tivemos alguns treinos voltados para a 

competição que ocorreu no dia 15, todos alunos foram convidados a assistir, mas 
apenas alguns a participar. Tivemos uma boa participação dos atletas da cidades, 
não só do muay-thai como também da Capoeira com mestre Camarão, do Jiu-jitsu. 
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Karatê: Pólo Vista-Linda (Vila do Bem Chácaras),- Indaiá (Vila do Bem ),Centro 
(Ginásio de Esportes): No último dia 06 de Dezembro de 2019 realizamos o último 
exame de faixas do ano onde teve a participação dos alunos dos polos citados a 
cima, foi uma troca de faixas onde teve a graduação de alunos iniciantes, 
intermediários e avançados. Reuniu cerca de 50 atletas onde todos se graduaram, 
foi um evento onde pudemos ver o nível de aprendizado e de evolução onde foi 
iniciado o projeto ate a troca de faixas. 
Tivemos também e pra mim muito importante a presença da maioria dos pais e 
familiares prestigiando o evento e o melhor de tudo, acompanhando seus filhos e 
isso na minha concepção é o primordial pois os familiares estão direta ou 
indiretamente ligados ao projeto e para um projeto social acredito que estamos 
acertando. 
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Alongamento e Funcional: A atividade visa oferecer a população uma atividade 
de cunho aeróbio e anaeróbio que ira estimular uma melhora na sua condição 
física, visando a melhora do seu condicionamento físico. 
As aulas são compostas em um trabalho de alongamento inicial, aquecimento, e 
logo após a atividade de corrida e/ou caminhada, exercícios de fortalecimento e por 
fim o alongamento final. 
O objetivo principal da atividade que é a melhora do condicionamento está sendo 
alcançado, assim também como outras melhorias como perda de peso, melhora da 
circulação sanguínea, fortalecimento dos músculos e ossos do corpo, melhora da 
postura corporal etc.  
As turmas estão divididas em duas, 7:00 e 8:00 da manhã. Estamos tentando 
atender o máximo de alunos possíveis por aula, as 2 turmas já tem fila de espera.  
As atividades estão sempre lotadas.  
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Jiu-jitsu: Segunda-feira: aprimoramento físico através de exercício específico*, que 

fortalece a musculatura, traz resistência física e controle da respiração.  
* treinamento diferenciado para um aluno( Celssius Silva Oliveira), que tem 
dificuldades por falta de coordenação motora.  
Aquecimento aeróbico, exercícios físicos de membros superiores como flexões e 
outros de ombros. Exercícios de tronco, abdômen e lombar como abdominais, 
abdominais invertido, pula e estende. Exercícios de membros inferiores como 
agachamentos e panturrilhas. E alongamento dos principais músculos tendões e 
nervos do corpo.  
Quarta-feira: está sendo trabalhadas as técnicas da arte marcial (jiu-jitsu), tanto a 
parte da luta em pé (quedas e projeções) e a parte do solo (imobilização e 
submissão).  
Sexta-feira: é realizado um trabalho voltado para a defesa pessoal, aula esta que 
tem como objetivo obter conhecimento Marcial em situação de extremo perigo. Esta 
aula é realizada um treinamento focado, principalmente, voltado ao público feminino 
 
 

 
 
Karatê: Em Dezembro tivemos muito progresso em relação a técnica e eficácia de 

movimentos dos alunos, com a continua rotina de treino que temos, acaba 
melhorando as percepções físicas e mentais dos alunos, e a melhora é notável. 
Prezamos pela graduação de faixa merecida e satisfatória. 
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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 

                   Erick Lima Ministério Monitor 

                 Carlos Roberto Borges  Monitor 

                Flavia Varini Chamelete                                  Monitor 

                Flavio Jorge de Carvalho                                  Monitor 

                 Paulo Hideo Nishimoto                        Monitor      

                   Guilherme Bispo     Monitor 
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e indiretas, sempre considerando e analisando os indicadores e o alcance das metas 

quantitativas e qualitativas. 

Os relatórios originais encontram-se em arquivo na Diretoria de Esportes.  

 

10 – Outras Considerações 

 

 

  
 
 
 

São Paulo, 31 de Dezembro de 2019. 
 
 
 

 
Representante Legal 


