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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 
Referência / Mês de Junho 

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, Handebol, 

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 
 
 
 
 
 
 

 
 

Capoeira 
 
 

 
 
Futsal (Ginásio) 

 
 

Muay Thai 
 
 
 
Karatê (Vila do Bem) 
 
 
Judô  
 
 

Sexta (iniciante) 
Sábado (iniciante) 
Quarta (avançados) 
 
Sexta (avançados) 
 
Sábado (avançados) 
 
 
Terça e Quinta  
Sábado  
 
 
 
Segunda, Quarta e Sexta 
 
 
Segunda, Quarta e Sexta 
 
Segunda e Sexta 
 
Segunda  
Segunda e Quarta 
 
Quarta e Sexta 
Terça e Quinta 

19hs às 20hs  
16hs às 17hs 
18hs ás 19hs, 19hs ás 20hs 
20hs às 21hs, 21hs às 22hs 
17hs ás 18hs, 18hs ás 19hs 
 
18hs ás 19hs,19hs ás 20hs 
19hs ás 20hs, 20hs ás 21hs 
 
17hs às 18hs 
15hs às 17hs 
 
 
 
9hs às 10hs 
18hs às 19hs 
 
19hs às 20hs 
20hs às 21hs 
21hs às 22hs 
 
8hs às 9hs 
13hs às 14hs 
 
9hs às 10hs 
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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 

 

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;  
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5 – Formas de Acesso ao Serviço 

Demanda espontânea, por atendimento à publicidade das vagas oferecidas pela 

Secretaria de Esportes. 

 

6 – Atividades Realizadas 

Karatê: Pólo Vista-Linda (Vila do Bem - Chácaras) Neste pólo estamos colocando 

todo empenho no trabalho em nós confiado, diferenciando por faixas etárias os 

alunos e também tentando separar os alunos antigos dos iniciantes para que não 

atrapalhe o rendimento de ambos. No karatê entramos com a parte física, para que 

o aluno ganhe condicionamento físico para que quando entramos na arte marcial o 

rendimento seja mais favorável e também diante o poder que a arte marcial tenha 

os mesmos conseguem trabalhar seu psicológico e isso venha a ajudar no dia a dia 

do aluno. 

Como o trabalho já foi iniciado no mês anterior a evolução já é vista e desempenho 

já é notado, pois gradativamente o poder de absorção é inevitável e por isso a 

correção diária nos treinos.   

- Indaiá (EMEIF José Ermírio de Moraes Filho) - Neste pólo estamos fazendo as 

mesmas coisas citadas no polo acima, para que deixemos padrão o atendimento 

aos alunos mas por ser um polo que já venho atendendo a mais tempo que o polo 

vista linda (Vila do Bem) e tendo alunos mais antigos e que já chegaram em um 

nível de graduação elevada o trabalho consiste no aperfeiçoamento destes e com a 

Turma iniciante trabalhamos com os fundamentos da arte marcial. 

- Centro (Ginásio de Esportes) - Este pólo como os outros não deixa de ser 

diferente, pois atende também uma quantidade expressiva de alunos sendo eles 

graduados ou iniciantes então aula ministrada conforme os anteriores. 

 

Judô - Polo Adra de Boracéia - As aulas no polo são todas terça-feira e quinta-feira 

no período da manhã 9:00 as 10:00 primeira turma com dez alunos e 10:00 às 

11:00 a segunda turma com seis alunos no período da tarde 14:00 as 15:00 a 

primeira turma com quinze e das 15:00 as 16:00 a segunda turma do período com 

dezessete alunos faixa etária de idade cinco anos há vinte e quatro anos. 

Alguns dos alunos apresenta dificuldade motora grossa , não sabe qual lado e 
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esquerdo e direito, não sabe diferenciar uma gola de uma manga. O aluno Matheus 

Santos Silva com dez anos e um aluno especial faz acompanhamento com o NACE 

faz fonoaudiologia e está interagindo com as crianças normalmente não é agressivo 

tem ampla dificuldade de aprendizado e coordenação motora. 

Escola Vicente de Carvalho - As aulas na escola Vicente de Carvalho no período da 

manhã 08:00 às 09:00 teve frequência de doze alunos e no período da tarde 13:00 

as 14:00 dezessete no período da manhã duas crianças entro pra aula de judô faixa 

etária de idade seis anos há dezenove anos .Os alunos que já treinam estes mês 

aprendeu tani-otoshi ( contra golpe ) uma técnica usada quando seu adversário dá 

as costas e ushiro-goshi (contra golpe) outra técnica usada quando o adversário dá 

as costas, alongamento, aquecimento utikomi (aperfeiçoamento da técnica) e 

randori. Para os alunos que deram o início as aulas este mês de junho; queda 

ushiro-ukemi (queda de costas). Yoko-ukemi (queda lateral) golpes o-soto-gari, 

koshi-guruma. De dez em dez dias em cada polo faço uma brincadeira entre eles 

como rouba bandeira usando técnicas de chão, pega - pega caranguejo ou reflexo, 

a brincadeira faz eles se unir e divertir ao mesmo tempo.   

Futsal: As atividades de futsal são aplicadas na Vila do Bem  para crianças de 05 a 

14 anos de forma recreativas , aplicando as regras, fundamentos e táticas de uma 

forma Onde os participantes se sintam interessados em aprender, os dias de 

segunda, quarta e sexta das 10h às 11h. Tem havido uma procura de forma 

expressiva, tendo neste horário o número de 38 participantes na faixa de 05 a 13 

anos. Temos também dois alunos com grau leve de autismo, mas que praticam as 

atividades normalmente, tendo assim uma boa integração com os demais e os 

demais para com o mesmo, Temos o aluno Raí de 5 anos, que tem Reumatismo 

Juvenil Crônico durante as atividades tem se comportado bem sem apresentação 

de dores ou incômodo devido o problema. As aulas não separa sexo, apenas faixa 

de idade, por exemplo, em um coletivo com participantes de 05 a 07 anos ambos os 

sexos participam juntos, apenas no sábado no segundo horário das 15h às 16h que 

a atividade e só para o feminino devido ser um grupo de mulheres adultas. 

No ginásio de esportes as atividades são apenas para o público feminino, sendo 

assim divididos em duas turmas iniciantes e avançados, neste mês devido às férias 
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escolares houve uma redução na frequência de alunas, mas mesmo assim a uma 

grande participação de alunas aproximadamente 35 sendo 15 no primeiro horário e 

20 no segundo. 

Judô: Turma de adolescentes adultos com graduação a partir da faixa azul. Para 

esta turma os grupos do Gokyo 1-5 estão sendo trabalhados também as técnicas 

de ne-waza (técnicas de chão).Estamos com uma  alta demanda e o 

desenvolvimento está positivo.Turma de iniciantes faixas brancas, para esta turma 

os fundamentos básicos do judô como: quedas e golpes do Gokyo 1 estão sendo 

trabalhados. Desenvolvimento e interesse estão muito bons. 

Muay-thai - Graças a Deus neste mês foi muito bom, tivemos mais participantes e 

artes marciais muitas crianças, jovens e isso são muito importantes para disciplina e 

doutrina. Foi feito uma aula ampliada com os alunos do Ginásio e os alunos da Vila 

do Bem. Foi muito produtivo. Com pouco tempo, estão se destacando grandes 

potenciais. 

Karatê - As aulas são ministradas aos alunos pelo estilo shorin de karatê as Terças 

e Quintas. Os participantes são moradores do bairro chácara Vista linda, onde é 

grande a vulnerabilidade social, por esse motivo alguns tende a ser indisciplinados 

no início, mas após esse período de aulas, já detectei uma melhora comportamental 

de 50%. Outros que já praticam o Karatê há 04 anos ajudam no processo de 

acompanhante dos outros indivíduos.  

Capoeira - Com a turma de iniciantes já está iniciamos alguns movimentos 

avançados com um bom desempenho. Os números de alunos veem crescendo em 

um número muito bom de alunos. Tenho que passar as técnicas com muita atenção 

na faixa etária dos alunos, tem crianças pequenas que tem agilidade de um maior. 

A turma dos avançados está tendo aulas de aperfeiçoamento para futuras 

competições. 

 

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. 
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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 Coordenador Esportivo 

Diogo Ferreira Dias Coordenador Administrativo 

Edimar Alves da Silva Recepcionista 

Robson Antônio Guimarães Pinto Coordenador Esportivo 

Gabriel Nascimento do Amparo Atendente 

Denis Barrocas Rica Monitor 

Alessandro Figueiredo Santos Monitor 

Lauri Donizete de Souza Monitor 

Luiz da Silveira Brum Monitor 

Douglas Rodrigues Pageú Monitor 

Lucivania Araújo dos Santos Monitor 

 
 

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, 29 de Junho de 2018. 
 
 

 
Mozart Ladenthin Júnior 

Representante Legal 
 


