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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 
Referência / Mês de Julho 

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 

Natação: Mês 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 
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semanais. 
 

 

 
 

 

 
 
ALONGAMENTO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE: No mês de Julho 

conversamos bastante com os alunos sobre a importância de se manter um boa 
hidratação, principalmente nos dias quentes. O projeto caminhada alcançou 12 
quarteirões, a caminhada tem sido uma  excelente alternativa na variação de 
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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. 
A carga horária é de 2 horas por dia. 
 

 
 
 
ALONGAMENTO - ESCOLA ERMÍNIO DE MORAES (INDAIÁ): No mês de Julho 

conversamos bastante com os alunos sobre a importância de se manter uma boa 
hidratação, principalmente nos dias quentes. Durante o mês, fizemos um trabalho de 
fortalecimento de membros superiores bem como ( peitoral, ombros, costas). As 
alunas não relataram nenhum tipo de dor. As aulas como sempre foram bem 
dinâmicas, com dança, acrescentando no alongamento, fizemos aulas de 
caminhada, e aulas na grama, para mudarmos um pouco o ambiente de exercícios. 
As alunas relataram que os treinos têm feito muito bem para seus dias. Não houve 
nenhum 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: No mês de Julho conversamos bastante com os 
alunos sobre a importância de se manter uma boa hidratação, principalmente nos 
dias quentes.  Fizemos um trabalho de treinamento funcional com a utilização dos 
tatames, para melhorar a região do Core, inclusive no mês passado, e os resultados 
foram positivos, segundo relato dos alunos. Intensificamos os alongamentos para 
membros superiores, através das aulas em circuito, bem dinâmicas com música, e 
exercícios em dupla. Durante as semanas dividimos os exercícios em: Dança, e 
Caminhada. A melhora no condicionamento físico, é notável, a amplitude dos 
moimentos feita por elas, melhorou muito, sem falar nos relatos de atividades 
funcionais domésticas 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.  
A carga horária é de 2 horas por dia. 
 



 
  

 

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 

 

 
 

 
 
 



 
  

 

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 

 

 
Capoeira:  as atividades aplicadas aos alunos Ginásio de Esporte e Vila do Bem  da 

modalidade focam o treinamento dos movimentos a cada treino sempre executados  
de várias formas diferentes. Movimentações de ataque e defesa da capoeira 
elaborando movimentos novos, ensinando História da capoeira e sua musicalidade, 
executando Rodas de Capoeira.  
  

 
 
 



 
  

 

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 

 

 
 

Canoagem:  As aulas de canoagem são ministradas para adultos e crianças sendo 
que para as crianças ocorre de segunda a quinta às 8h e 16h e adultos de segunda 
a quinta às 6h, 7h, 17h e 18h sendo a saída ao lado do forte são João para todos os 
horários. Neste mês de Julho 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. Nessa época 
do ano (inverno) ocorre um numero maior de faltas, justificas 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 
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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. 
Nesse segundo semestre ira ocorrer as etapas do campeonato paulista de canoagem 
nas cidades de Ubatuba e Caraguatatuba as datas ainda não foram confirmadas. 
Aparecendo as datas iremos separar alguns alunos para que possa participar das 
etapas na categoria estreante, assim estimular a competição entre clubes.  
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 Futsal Aulas de futsal segunda, quarta e sexta no ginásio de Esporte Alberto Alves.  
São divididas em 4 modalidades  
Sub-8, sub-10, sub-12 e sub-14, aulas ministradas das 8hs as 12hs divididas em uma 
hora aula cada uma. 
Nossos trabalhos no mês de julho na modalidade futsal, foi com ênfase em obter 
melhora no posicionamento em quadra no momento do jogo e trabalhos técnicos.  
Categoria sub-8 foi trabalhado movimentações em quadras e finalizações e jogos 
coletivos. 
Categoria sub-10 foi trabalhado cobranças de pênaltis, posicionamentos em quadra 
e jogos coletivos. 
Categoria sub-12 o trabalho foi voltado para posicionamento em quadra situações de 
jogo, passes, e jogos coletivos.  
Categoria sub-14 trabalhamos com jogos coletivos e posicionamento em quadra.   
 
 
 

 
 
 
 
 



 
  

 

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 

 

 
 
 
Muay-Thai: Mês de Julho 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. 

Estamos reforçando o treino para a Copa ABC 2019 Jura fight, que será na cidade 

de Santo André, no próximo dia 25/08. 
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Judô: Estamos fazendo treinos específicos para o exame de faixa.  

Turma iniciante:  as técnicas básicas de quedas e golpes iniciais estão sendo 
trabalhados.  Para os iniciantes, os conceitos da filosofia do Judô é o principal. 
Turma dos graduados: estamos dando prioridade para exame de faixa.   
Nosso treino tem sido baseado nos estudos dos golpes.  O aprimoramento do Kata 
tem sido a base de nossas aulas.  O randori (luta), também é executado nas aulas 
porque muitos dos nossos alunos graduados participam de campeonatos. 
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Natação Devido ao frio algumas crianças não estão comparecendo e devido as férias 
escolares muitos foram viajar, mas mesmo com temperaturas baixas muitos tem 
comparecido. A cada mês novas crianças vem chegando, 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. Temos hoje alunos iniciantes com uso 
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de espaguete, só que a maioria já estão com uso de pranchinhas, prancha corretiva 
e exercícios mais complexos, estão aprendendo respiração lateral, os alunos 
avançados nadando sem material e aplicação de técnica que já conseguem nadar 
sem nenhum tipo de material, fazendo exercícios para aperfeiçoamento de braçadas, 
tem alunos que já vem se desenvolvendo sem a pranchinha. 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. 
 

Futsal: nos polos, Vila do Bem e Ginásio Alberto Alves, nas categorias sub 

08,10,12,13,14 e feminino no período manha segunda, quarta, e sexta, tarde terça, 
quinta e sábado na vila do bem nos horários das 09:00 as 11:00 manha e das 14:00 
as 16:00 tarde, no ginásio Alberto Alves no período da tarde das 13:00 as 16:00 as 
segundas, quartas e sexta nas categorias sub 10, 12 e 14. 
A aula na vila do bem tem focado, mas na questão do aperfeiçoamento dos 
movimentos específicos das modalidades e suas formações táticas além de algumas 
jogadas ensaiadas onde usamos cones e bolas para elaborar destas aulas, os alunos 
da vila do bem tem um tempo maior de participação no projeto, portanto há um 
entendimento maior no quesito fundamentos específicos, apenas os sub 08 que dou 
mas coletivos mudando a didática de aprendizagem visando jogar para aperfeiçoar 
e alguns exercícios e movimentos com cones e bolas para melhorar o gesto motor. 
Neste mês no polo da vila do bem início um aluno especial de 13 anos com autismo 
e imperativíssimo, para inclusão sócia esportiva o mesmo tem reagido muito bem 
interagindo com os demais e tendo um bom desempenho, os demais também o 
receberam de forma harmoniosa e compreensiva onde colaboro com a sua 
adaptação. 
No ginásio Alberto Alves nas categorias sub 10 e 12 ainda estão trabalhando alguns 
princípios iniciais como domínio, passe, condução de bola, chute ao gol entre outros, 
devido ao meu trabalho no ginásio ter começado após o da vila do bem, a categoria 
sub 14 já está no mesmo nível da do polo da vila do bem devido à idade favorece um 
entendimento maior da modalidade podendo assim aprofunda nas didáticas 
aplicadas. 
Deixando aqui a obs. da necessidade de substituição materiais como bolas devido já 
estarem bem utilizadas, e a chegada de matérias já solicitadas para melhorar ainda 
mais as atividades aplicadas. 
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Karatê: As aulas do Mês de Julho foram muito produtivas, com alunos recém-

graduados, o treino fica cada vez mais dinâmico. Com aulas variando em autodefesa 
e técnicas milenares, que são sempre repassadas para maior eficiência e 
aprendizado. A quantidade e a regularidade dos alunos estão cada vez melhores.  
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Natação: Em Julho apesar do recesso da rede municipal de ensino, o projeto raças 
para Vida) continuou normalmente na escola Hilda Strenger Ribeiro.Não houve o 
mesmo numero de alunos como estava tendo em período normal de aula. Devido ao 
frio e por causa das férias. Os alunos que frequentaram as aulas neste período de 
recesso tiveram o mesmo conteúdo aplicado enquanto estava tendo aula. Alunos do 
primeiro ano os exercícios é voltados para respiração. Inspirar (fora da água) e 
expirar (dentro da água).  Sempre visando á autonomia dos alunos. Alunos do 
segundo e terceiro ano trabalho 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 
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auxilio da 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 e pular na 

piscina, dando (bola de canhão) 

 

 
  
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 Adra Boracéia são todas terça -feira e quinta-feira primeira turma 9:00 
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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. 
Foi ministrado neste mês a aplicação de Técnicas de chão jiu-jitsu 
-Projeção ou queda e qualquer desequilíbrio causada ao oponente que o leve ao 
chão 
-passagem de guarda, e quando o lutador se encontra em cima do adversário 
,estando entre suas pernas, e passa para o lado do   adversário ficando em posição 
transversal e mantendo o domínio. 
-montada e quando um lutador monta em seu adversário tendo seus joelhos e seus 
pés no solo. 
-raspagem movimento em que o lutador esta por baixo com o adversário entre suas 
pernas consegue inverter as posições. 
Kami shiho gatame  
Esta e uma imobilização muito conhecida e utilizada pois permite bons 
encadeamentos e possui alguns variantes 
Yoko shiho gatame 
Uma posição lateral também chamada popularmente de 100 kilos  
As férias fazem com que os alunos treina juntos troca experiência, força, agilidade, 
conhecimento e fortalece o grupo. 
Nos treinos são feitos alongamento, aquecimento e comprimento. 
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Karatê (Douglas Pageú): Pólo Vista-Linda (Vila do Bem Chácaras), Indaiá (EMEIF 
Jose Ermírio de Moraes Filho) e  Centro (Ginásio de Esportes) 
Preparatório para o exame de troca de faixas, pois no próximo mês (16 de Agosto) 
teremos a nossa troca de faixa e por isso que os treinamentos estão sendo iguais 
para todos, que consiste em: 
aquecimentos, parte teórica que explica como foi surgido karate, em aquecimentos 
e exercícios físicos como, flexão ,abdominal, polichinelo, corrida, todos esses feitos 
para que o aluno desenvolva um condicionamento físico e movimentos da arte 
marcial. 
Estamos tambem focados nos alunos iniciantes, que por sua vez já possuem tempo 
certo já para realizar a primeira troca de faixas. 
Com relação aos alunos antigos o treinamento esta sendo feito em cima da sua 
graduação e que no dia será avaliada. 
Em setembro teremos um campeonato interestadual onde os alunos do projeto irão 
participar então além dos treinamentos sendo ele para treinos ou mas as trocas de 
faixas também em paralelo estamos treinando para esse campeonato. 
 

 

.  
 
 
 
 



 
  

 

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 

 

 

 
 

 

 



 
  

 

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 

 

 
Natação: No mês de julho as aulas no NACE ocorreram normalmente. 

As aulas de natação no NACE são voltadas para uma socialização dos alunos. 
Tendo seu conteúdo cognitivo, 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 de entendimento cognitivo 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. 
Cada turma conta com no máximo cinco alunos por turma. 
Hoje contamos com seis horários disponíveis para as aulas de natação. Tendo como 
objetivo disponibilizar mais quatro horários, totalizando dez horários disponíveis para 
as aulas de natação para o mês de agosto. Devido à grande procurar pelas aulas de 
natação. 
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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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. Com a chegada dos 

Jogos Regionais no mês de julho, houve uma modificação no que diz respeito a 

distribuição de tempo e mudanças, na disposição das atletas para cada tempo. No 

que se refere as aulas das alunas de classificação intermediária e avançada, e ao 

grupo selecionado para ir aos Jogos Regionais, a parte principal do treino contou em 

sua maioria com jogos coletivos pré-desportivos e com o jogo de futsal propriamente 

dito, em busca de organizar, entrosar e testar as alunas na prática do jogo. A parte 

principal do treino também contou com a aplicação dos sistemas táticos (2x2) e (3x1) 

utilizando o jogo propriamente dito, nos quais foram trabalhados o sistema de rodizio 

chamado de oito (8) com movimentação em meia lua (C) e cruzada (X). As 

intervenções de rodizio possibilitaram uma maior movimentação e troca de posições 

no jogo, fazendo assim com que todas as atletas vivenciassem um pouco de cada 
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posição e se mantivessem sempre em movimento. Além disso, foram ensaiadas 

jogadas denominadas “jogada (Z)” e “jogada balão”, que se iniciam na saída de bola 

por meio de tiro de canto, e jogada ensaiada em cobrança de falta de tiro livro indireto, 

denominada “cigana”. Nossa participação nos Jogos Regionais foi satisfatória, de 

acordo com a proposta da diretoria de esportes, com intuito participativo e não 

competitivo, disputamos uma competição renomada e de muito valor, e 

independentemente dos resultados, aproveitamos de maneira positiva a experiência 

dos jogos, da viagem e da estadia em todos os sentidos. Como técnica pôde observar 

alguns pontos táticos, técnicos, de condicionamento físico, e controle emocional que 

precisam ser melhorados. Pontos a serem melhorados que considero normais para 

uma equipe que participou, pela primeira vez com essa formação, em uma 

competição de grande expressão. 
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Pedestrianismo: As atividades com polos nos bairros centro (Casa da cultura) e na 

vista linda (vila do bem) visando oferecer a população uma atividade de cunho 
aeróbio e anaeróbio que irá estimular uma melhora na sua condição física, visando 
a melhora do seu condicionamento físico. As aulas são compostas em um trabalho 
de alongamento inicial, lubrificando as articulações, e logo após a atividade de corrida 
e/ou caminhada, por fim o alongamento para o relaxamento de tendões e músculos 
(inferiores e superiores). 
 O objetivo principal da atividade que é a melhora do condicionamento e outras 
diversas melhorias como perda de peso, melhora da circulação sanguínea, 
fortalecimento dos músculos e ossos do corpo, melhora da postura corporal, 
relaxamento, combate ao estresse, etc. 
As aulas foram compostas por alongamentos e caminhadas simples até o momento 
para garantir que o aluno tenha uma evolução gradativa sem pôr em risco sua 
saúde...  
As atividades nesse mês de julho tivemos dificuldades por conta do frio mas a 
evolução é vista, alguns alunos estão começando a perceber perca de peso, melhora 
da pressão arterial e elasticidade melhorada. 
As atividades foram caminhada com nível de dificuldade moderado e alongamentos 
mais intensos (o tempo de alongamento aumentou). 
 As atividades são muito bem recebidas pelos alunos, as atividades sempre têm um 
público bom e vem aumentando o número de participantes.  
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Handebol: A atividade ministrada visa o aprendizado da modalidade Handebol e é 

realizado todas as segundas, quartas e sextas das 19hs às 21hs. 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 julho intensificamos as atividades 

que visam o aperfeiçoamento de arremesso da bola no gol e drible. Sempre é 

ministrado jogos coletivos que visam trabalho em equipe, tomada de decisão e que 

nos ajudam a detectar dificuldades dos alunos. Neste mês de Agosto haverá 

atividades visando à prática de todos os fundamentos já ensinados e detecção de 

dificuldades para correção das mesmas. É bem provável a realização de um 

amistoso marcado para o fim do mês com uma equipe feminina de Barra do Una que 

nos procurou. Esse amistoso será realizado no ginásio municipal de esportes. Há 

possibilidade de fazermos um jogo em Barra do Una também contra este mesmo 
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time. 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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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. 

 
 

  

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 
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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 

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

quantitativas e qualitativas. 

 

10 – Outras Considerações 

 

 

  
São Paulo, 31 de Julho de 2019. 

 
 
 
 
 

 
Representante Legal 

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 


