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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 
Referência / Mês de Maio 

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) 

 
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 

 
 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 
 
 

 

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 

Munícipes de Bertioga, de todas as faixas etárias, com ênfase à infância e 

adolescência e àqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 
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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 

ALONGAMENTO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 
No mês de maio conversamos bastante com os alunos sobre a importância de manter 
uma boa alimentação, principalmente antes de qualquer atividade física. O projeto 
caminhada alcançou 10 quarteirões, a caminhada tem sido uma  excelente 
alternativa na variação de atividades. Os alunos tem relatado melhora significativa 
em seu condicionamento. Durante este mês tivemos o dia do desafio, e fizemos uma 
atividade de ginástica localizada. Três alunas relataram dores no joelho, então 
trabalhamos bastante fortalecimento nessa região. Não houve nenhum caso que 
necessitasse de maior atenção no que se refere a qualidade física. 
A carga horária é de 2 horas por dia. 
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ESCOLA ERMÍNIO DE MORAES (INDAIÁ) 
No mês de Maio conversamos bastante com os alunos sobre a importância de 
se manter uma boa alimentação, principalmente antes das atividades físicas. 
Durante esse mês, tivemos o dia do desafio, onde fizemos uma aula de ginastica 
localizada, duas alunas relataram dores fortes que vem sofrendo nos ombros, então 
para elas, foram propostos exercícios de fortalecimento através da isometria. As 
aulas como sempre foram bem dinâmicas, com dança, gincanas, acrescentando no 
alongamento. 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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VILA DO BEM 
No mês de Maio conversamos bastante com os alunos sobre a importância de se 
manter uma boa alimentação, principalmente antes das atividades físicas. Durante 
esse mês tivemos o dia do desafio, onde fizemos durante 30 segundos, o exercício 
de prancha abdominal, todos conseguiram suportar. Intensificamos os alongamentos 
para membros inferiores, através das aulas em circuito. Durante as semanas 
dividimos os exercícios bastante exercícios de dança, e caminhada, e para 
relaxamento, utilizamos músicas e trabalho em duplas. 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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PRÁTICAS ESPORTIVAS - VILA DO BEM- 

Durante o mês de Maio, trabalhamos fundamentos de cruzamento, defesa, e passe 
meia altura. Foram feitos treinos em circuito, para melhorar o condicionamento físico 
dos alunos. Durante os coletivos, percebi uma melhora no desenvolvimento 
individual dos atletas, e mudança no trabalho em grupo. Fizemos bastante 
alongamento para prevenção de possíveis lesões, buscando variar as atividades 
para manter os alunos estimulados. Reduzimos os períodos de aulas práticas na 
quadra de society, e conversamos sobre a importância de uma boa hidratação antes 
de qualquer atividade física. O orientador social Gerson abordou temas sobre 
carácter, e deveres. 
A carga horária é de 2 horas por dia. 
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Capoeira: Por meio deste venho relatar as atividades aplicadas aos alunos da 
modalidade capoeira, neste relatório, explicando o andamento dos treinos 
separadamente devido a carga horária dos mesmos serem diferentes. Nos treinos 
do Ginásio de Esporte, que são todas as quartas e sextas feiras das 19:00 as 20:00 
hrs está sendo focado nos treinos, sempre, movimentações de ataque e defesa da 
capoeira através de muito alongamentos, aquecimento corporal e fortalecimento 
muscular. Neste espaço a turma da capoeira vem crescendo a cada mês, 
aumentando o número de participantes, sendo que uma hora de treino está sendo 
pouco para passar os conteúdos necessário em um treino visando também que já 
estamos realizando uma vez por semana uma Roda de Capoeira com os alunos, 
demostrando a parte de jogo e luta da capoeira através da musicalidade, palmas e 
coro.  Já nos treinos do Vila do Bem, que são todas as terças e quinta feiras das 
18:00 as 20:00 hrs. Iniciamos, com uma turminha nova no espaço,  focando também 
a parte da movimentação da capoeira com bastante exercício físico para facilitar a 
movimentação de ataque e defesa da Arte Capoeira, estando com uma carga horária 
suficiente para passar aos alunos sequências de movimentação e também realizar 
Roda de Capoeira.  
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Canoagem: As aulas de canoagem são ministradas para adultos e crianças, sendo 
que para as crianças ocorre de segundas a quintas feiras, as 8h e 16h e para adultos 
de segundas a quintas feiras as 6h, 7h, 17h e 18h, com a saída ao lado do forte são 
João para todos os horários. Neste mês de Maio começamos a dividir os alunos em 
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canoas, separados, voltando o treino para o objetivo dos grupos de 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 distância 
percorrida, postura e ritmo. Temos alguns alunos da terceira idade que possuem 
limitações próprias (saúde, lesão e falta de costume com exercícios) nesse caso 
damos uma atenção maior para que não ocorra nenhum tipo de lesão. 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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Futsal - Prof. Gustavo: Aulas de futsal segunda, quarta e sexta feira no ginásio de 
esportes Alberto Alves. As atividades envolvem fundamentos (passes, domínio, 
recepção, cabeceio, drible) treinos táticos (sistemas de jogo, 2x2, 3x1) técnicos e 
físico. Todas as aulas já estão com lotação máxima de 20 alunos cada turma, que 
são divididas em 4 modalidades: sub-8, sub-10, sub-12 e sub-14. As aulas são 
ministradas no horário das 8 hs ao 12:00 hs com duração de uma hora.  Alguns 
alunos vem se destacando por serem mais habilidosos, enquanto os outros fazem 
trabalhos técnicos e tático para aperfeiçoar suas deficiências. Em algumas turmas 
houveram algumas desistências, por conta incompatibilidade de horários, de trabalho 
e outras ocupações, com o horário das aulas. Com essas saídas abrimos novas 
vagas para que alunos, que se encontram na fila de espera possam participar das 
aulas. 
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Muay-Thai: Neste mês de Maio estamos com um numero maior de alunos por turma. 

Esse crescente é resultado através da divulgação entre os alunos. No espaço da Vila 

do Bem temos novos alunos.  

Ginásio: Neste mês, tivemos o evento 11ºBertioga Fight Night Muay thai e K1 que foi 

realizado no dia 25. Houveram lutas masculinas e femininas nas modalidades infantil, 

juvenil e adultos, evento este ocorrido no ginásio de Esportes Alberto Alves.  
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Judô: Continuamos desenvolvendo as técnicas básicas para a turma de iniciantes. 
Para os iniciantes que estão praticando conosco regularmente, os golpes de solo e 
as imobilizações já estão sendo treinadas. Tivemos mais 4 crianças que iniciaram as 
aulas neste mês. Com estes novos alunos as técnicas básicas de quedas estão 
sendo trabalhadas. Para a turma dos avançados as técnicas para competições estão 
sendo a prioridade dos treinos. Tivemos um atleta que foi campeão na primeira etapa 
do campeonato Paulista. Isso foi uma satisfação muito grande, pois demonstra que 
estamos conseguindo oferecer boas aulas para nossos alunos. 
Não posso deixar de registrar e agradecer pelo novo Tatame e pelos novos Kimonos 
que chegaram na Vila do Bem, fato este que sem dúvida motivou e melhorou muito 
a qualidade dos nossos treinos!!! 
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Handebol: A atividade ministrada visa o aprendizado, por parte dos alunos, da 

modalidade Handebol e é realizado todas as segundas, quartas e sextas feiras das 
19hs às 21hs. Há aproximadamente 30 alunos com idades que variam de 12 à 38 
anos e a categoria é mista. Em todas as aulas são ministradas atividades como 
alongamento e aquecimento além de atividades que visam o aprendizado e 
aperfeiçoamento de habilidades ligadas ao handebol. O inicio do curso se deu no dia 
22 de abril, com aulas experimentais para alunos interessados. Desde está data 
foram iniciadas as aulas de handebol no ginásio de esportes de Bertioga. Neste 
ultimo mês de maio foram ministradas atividades que visam o aprendizado das 
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habilidades de deslocamento com bola e passe. Além de jogos coletivos que visam 
trabalho em equipe, são efetuadas tomadas de decisão que nos ajudam a detectar 
dificuldades dos alunos. Para o mês de junho pretendemos continuar com estas 
atividades para aperfeiçoamento trazendo aos alunos habilidades novas para 
aprendizado, tais como arremesso no gol e drible. Tenho visto entre os alunos uma 
grande assimilação das atividades propostas durante os treinamentos mesmo com 
curto período de trabalho, mas acreditamos que com o passar do tempo à 
comunicação entre aluno-professor fique cada vez melhor. 
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Natação Paço: As aulas tiveram início no dia 07. Começamos a ministrar os 

fundamentos básicos e vivência ao meio líquido. (Sentados na borda batendo pernas 
na água, fraco, médio e forte - entrando na piscina pela 1° vez segurando na borda), 
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 50% das aulas estão chegando a lotação máxima e as outras 
de 10% a 40%. Houveram muitos dias de frio e chuva que atrapalham um pouco o 
desenvolvimento das aulas e isso acarretou muitas faltas também. Temos hoje 
alunos iniciantes (uso de espaguete e início a pranchinha) que entraram no decorrer 
do mês, alunos intermediários (uso somente de pranchinha, prancha corretiva e 
exercícios mais complexos) e alunos avançados (nadando sem material e aplicação 
de técnica) que já conseguem nadar sem nenhum tipo de material. Muitos alunos, 
que tem uma habilidade natural, vem se destacando e nadando muito bem. Em 
contrapartida temos alunos com muitas dificuldades e traumas instalados, que 
estamos trabalhando, até de forma psicológica, conversando bastante com eles. O 
projeto está sendo muito bem aceito pelos pais, demonstrando ser fundamental para 
melhora na qualidade de vida e até na questão social das crianças. 
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Futsal: Atividade de futsal feminino e masculino nos polos: Ginásio Alberto Alves e 

Vila do Bem. Neste mês as atividades ocorreram de forma normal e de maneira 
positiva em relação a aprendizagem da modalidade, no polo da Vila do Bem, onde 
os alunos têm um período maior praticando a modalidade, já ha um entendimento 
maior dos fundamentos específicos do esporte, que já foram treinados. Estamos 
praticando as formações e movimentações em losango, quadrado e em Y de forma 
ofensiva e defensiva. No ginásio Alberto Alves, para as categorias de 10 e 12 anos 
estamos aplicando atividades voltadas para condenação motora, como direita x 
esquerda, ataque x  defesa e etc. Na categoria 14 anos já estamos aplicando as 
mesmas atividades que vem sendo aplicadas para as turmas de alunos da Vila do 
Bem.  
Obs: No polo da Vila do Bem estamos ministrando as aulas na quadra de futebol 
society devido os alambrados da quadra de futsal estarem muito danificados não 
oferecendo total segurança para os participantes.  
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Karatê: As aulas do mês de Maio foram ministradas com avanços para os alunos do 

Karatê. Recebemos novos equipamentos na Vila do Bem, tais como Tatames e 
também Kimonos, que trouxeram a melhoria para os treinos e um aumento de  auto 
estima dos alunos assistidos. Ressaltamos que estes alunos, na sua grande maioria, 
não tem condições de comprar um Kimono. Parabenizo, desta forma o Projeto que 
trouxe esse novo tempo, para os Esportes de Artes Marciais.  
Tivemos ainda o Dia do Desfile Cívico de Emancipação de nossa Cidade, onde fomos 
convidados (Professores), para mostrarmos aos Munícipes que o Projeto está 
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presente em toda a cidade de Bertioga. Tivemos também uma Aula Especial no dia 
29, ‘’ Dia do Desafio’’, que em parceria com o SESC realizou-se uma aula conjunta 
com a participação de um Professor de Karatê do SESC e nossa Equipe INFAP de 
Senseis. Destaco também que os frutos de nossas aulas já estão sendo colhidos: a 
Medalha de Bronze de um Atleta nosso nas Classificatórias Oficiais da Federação 
Paulista de Karatê, aluno este que está classificado para a Grande Final que ocorrerá 
no mês de Junho. Destaco também 2 Alunos que participaram do Campeonato 
Paulista Estilo Wado Kan, onde um deles foi Campeão (Ouro), e outro Bronze. 
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Natação: Mês de Maio na Escola Municipal Praia de Boracéia, continuamos os 

trabalhos com natação. Boas condições da água da piscina para realização das 
aulas, os vestiários tiveram uma melhora na questão de limpeza e higiene. Estamos 
com algumas bordas de azulejo faltando na piscina, isso pode machucar os alunos, 
pois utilizamos muito as bordas principalmente com os menores. Gostaríamos de 
solicitar também uma caixinha de primeiros socorros, as vezes uma ralada, ou algo 
do tipo estamos prevenidos ali com eles. Desta forma levaremos estas questões à 
Gestão para que a mesma aprecie. Condições ideais também no plano de trabalho, 
com todas as turmas definidas e divididas com o professor de Educação Física da 
Escola. Dividimos as turmas em dois grupos com no máximo 20 alunos cada para 
que não fiquemos sobrecarregados dentro da água. A maioria das turmas foram 
divididas entre meninos e meninas, com exceção de duas turmas que são mistas. 
Nós, monitores notamos que, quando os alunos notam que estamos presentes fora 
ou dentro da piscina, trazemos grande segurança e motivação para a evolução física 
e psicológica dos alunos dentro e fora d´água, sendo que o trabalho rende mais e 
temos mais tranquilidade para o desenvolvimento das atividades do dia a dia. Foram 
realizados trabalhos de respiração, inspiração fora d agua, expiração dentro d agua. 
Pernadas com espaguete, espaguete entre as pernas, alternância de exercícios de 
membros superiores e inferiores, aos alunos dos quartos e quintos anos estamos 
realizando já com eles nado sem bóias, orientando coordenação e respiração durante 
a prática e exercícios de correção com as pranchinhas trabalhando também de forma 
unilateral em cada chegada à piscina, nado crawl e costas. Todas as aulas foram 
precedidas de alongamento, aquecimento de membros superiores e inferiores e 
também de conversa prévia explicando corretamente o posicionamento do corpo no 
deslize principalmente no nado crawl. 
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Judô: As aulas na escola Vicente de Carvalho são as quartas e sextas-feiras no 

período da manhã 8:00hs as 9:00hs e no período da tarde 13:00hs as 14:00hs e as 
aulas de judô no polo Adra Boracéia são todas terças e quintas-feiras, primeira turma 
9:00hs as 10:00hs e segunda turma 10:00hs as 11:00hs, no período da tarde primeira 
turma 13:00hs as 14:00hs e segunda turma 14:00hs as 15:00hs e terceira turma 
15:00hs as 16:00hs. Nas aulas deste mês de maio foi ministrado aos alunos 
iniciantes de Adra  Boraceia e escola Vicente de Carvalho quedas, golpes, 
imobilização e comprimento ao entrar e sair do tatame: Quedas; ushiru-ukemi, Yoko-
ukemi, zempo-kaiten-ukemi. Golpes; o-soto-gari, koshi-guruma, o-goshi. 
Imobilização; hon-kesa-gatame, Yoko-shiro-gatame Comprimento; ritsurei, zarei. 
Para os alunos avançados dos polos Adra Boraceia e escola Vicente de Carvalho foi 
ministrado o ensinamento de golpes de sacrifício, alongamento, aquecimento e 
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técnica no chão e randori:  Golpes de sacrifício; o-soto-makikomi, harai-makikomi, 
uchimata-makikomi, randori. Aquecimento; nos atletas de judô significa evitar lesões. 
Alongamento; exercícios voltados a flexibilidade muscular que promovem o 
estiramento das fibras musculares. Técnicas no chão; estrangulamento, 
imobilização, chaves de braço. Randori; um adversário tenta projetar o outro com as 
costas no chão  
Dia quatro de maio houve o primeiro festival de judô de Bertioga com a participação 
das cidades de Bertioga, São Vicente, Guarujá e Santos, sendo que o evento teve 
início as sete horas e término as catorze horas. O festival ocorrido em Bertioga teve 
a participação dos atletas da cidade. A segunda etapa do festival será realizada dia 
doze outubro onde os atletas completam a disputa pela pontuação e o recebimento 
de premiação (medalha). Dia dezenove de maio aconteceu desfile comemorativo 
referente aniversário da cidade, do qual nós participamos. Hove a inscrição de novos 
alunos no polo ADRA Boraceia e no polo da escola Vicente de Carvalho. 
Houve entrega, para os alunos da modalidade de judô, de vinte kimonos de cor 
branca compostos de calça, faixa e blusão. 
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Karatê (Douglas Pageú): Pólo Vista-Linda (Vila do Bem, Chácaras): Informo que 
neste polo, apos a troca de faixa que foi realizada no mês de Abril, estamos 
direcionando os treinos para um torneio que será realizado no mês de Julho. Neste 
polo, em determinada estação do ano (inverno) o número de alunos tende a reduzir 
pois, devido o espaço ser aberto e com vegetações próximas, o local passa a ter  
temperaturas baixas, inibindo que alguns alunos se direcionem para os treinos. 
Com essa mudança climática estamos efetuando um treino diferenciado, com mais 
aquecimentos, porém não deixando de praticar a arte marcial. 
Indaiá (EMEIF Jose Ermírio de Moraes Filho): Neste polo, alguns meses atrás 
estávamos com um número reduzido de alunos. Desta forma resolvemos fazer um 
trabalho de divulgação nos colégios do bairro e tivemos a grata surpresa de aumentar 
o numero de alunos. Ministramos aos alunos graduados ou iniciantes a parte de 
alongamentos, condicionamento físico e a arte marcial em si (golpes de ataque e 
defesa). 
Centro (Ginásio de Esportes): Neste polo estamos tendo uma boa procura pelas 
aulas e com isso estamos trabalhando junto aos alunos as movimentações de golpes 
de defesa e ataque, bem como ministrando noções da arte marcial em si, juntamente 
com treinamento físico e alongamentos. Em um dos horários temos alunos já que 
estão avançados e para estes alunos estamos dando ênfase ao treinamento de luta 
para a participação dos mesmos em campeonato. 
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Natação: No mês de maio as aulas no NACE ocorreram normalmente. A proposta 

das aulas no mês de maio teve como objetivo explorar o lado cognitivo da criança. 
Para quase todas as turmas foi dado á tarefa de acharem as letras que o professor 
pedia, tanto no fundo da piscina como na superfície. O objetivo era saber se eles 
sabiam quais eram as letras que o professor pedia e se sabiam qual eram as cores 
das letras. Com crianças com um grau mais avançado foi pedido que após achar as 
letras, elas teriam que forma uma palavra ou um numero com no mínimo dois dígitos. 
Foi bem satisfatório o rendimento das crianças na parte cognitiva, á maioria das 
crianças tinha o conhecimento de cores e o formato de cada letra, assim como 
escrever uma palavra e criar um numero com no mínimo dois dígitos. Depois que as 
tarefas eram realizadas os alunos voltaram a fazer trabalho para parte motora, 
respiração, mergulhos, pulos da borda e do tablado da piscina e pernadas 
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Natação: Em Maio as aulas de natação ocorreram normalmente na escola Hilda 
Strenger Ribeiro.Com as crianças de Primeiro ano nós tivemos um grande avanço, 
das três salas de primeiro ano contando meninas e meninos a evolução foi 
satisfatória, a maioria dos alunos já consegue nadar de cavalinho (com espaguete), 
colocar o espaguete embaixo do braço e fazer respiração batendo perna e alguns já 
conseguem nadar de uma raia á outra sem espaguete, nadando cachorrinho. Para 
as crianças do segundo ano, o trabalho é semelhante aos da turma do primeiro ano, 
mudando apenas a variação de cada exercício. Tentamos colocar um pouco mais de 
dificuldade na realização do exercício. (ex. nadar segurando o espaguete com os 
braços estendidos e fazendo a respiração.) Esse exercício para turma de primeiro 
ano é feito com os braços flexionados e o espaguete embaixo dos braços, tendo 
assim uma maior flutuabilidade.  Para as turmas de terceiro ano, os trabalhos são 
voltados para pernada + respiração com espaguete e pranchinha. Iniciou-se também 
nado de costas com espaguete e mergulho de cabeça e nado cachorrinho, já que 
muitos conseguem atravessar a piscina nadando cachorrinho. No quarto ano, 
iniciamos com pranchinha batendo perna e fazendo respiração e  braçadas com 
auxilio da pranchinha e nado costa com auxilio da pranchinha. Turmas de quinto ano, 
o aquecimento é bater perna em velocidade com a pranchinha. Nada com a 
pranchinha batendo perna + respiração frontal e respiração lateral. Braçadas com o 
auxilio da pranchinha + respiração frontal ou lateral (para os alunos com mais 
coordenação).Para todos os anos além de exercícios tem o momento livre na aula. 
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Onde é feito uma brincadeira. Na ultima aula de cada mês, os alunos tem o que 
chamamos de aula livre. Nessa aula os alunos podem fazer o que eles quiserem 
dentro da piscina, sempre respeitando todas as regras colocadas pelos professores. 
(ex: não empurrar o colega, não dar salto mortal, não dar cambalhota, não pular 

parafuso etc..)  
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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. As alunas de 

classificação iniciante realizaram atividades voltadas aos fundamentos de passe, 

recepção e finalização, além de se trabalhar a questão do deslocamento em quadra 

com e sem a posse de bola em diversos momentos. Também foram realizadas 

inúmeras atividades de coordenação motora voltadas ao futsal com a utilização de 

materiais como: cones e discos, em forma de circuitos, tais atividades foram 

praticadas de forma individual, em dupla e em trio. Jogos recreativos foram 

introduzidos ao treino com o intuito de tornar o aprendizado o mais prazeroso 

possível. A vivência da posição de goleiro foi mantida e tem sido aproveitada de 

forma positiva por todas contribuindo no aumento de concepções sobre o jogo de 

futsal e suas diferentes posições, incluindo a ampliação do uso do gesto motor. 

Já no que se refere as aulas das alunas de classificação intermediária e avançada, 

a parte principal do treino que é realizada logo após o aquecimento, conta com 

exercícios técnicos, nos quais, a ênfase maior foi dada aos fundamentos de passe e 

finalização, praticados por meio de atividades em duplas, trios e grupos. A utilização 

de materiais como: cones e discos, permitiu um melhor desenvolvimento de algumas 

atividades. As valências físicas mais utilizadas nas práticas realizadas foram 
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coordenação motora, velocidade de reação e lateralidade. A parte principal do treino 

também contou com a aplicação do sistema tático (2x2) no qual demos prioridade 

para o aprendizado esse mês, utilizando jogos pré desportivos e o jogo propriamente 

dito, nos quais foram trabalhados o sistema de rodizio chamado de oito (8) e a 

movimentação por flutuação. Essas intervenções de rodizio e flutuação 

possibilitaram uma maior movimentação e troca de posições no jogo, fazendo assim 

com que todas as atletas vivenciassem um pouco de cada posição e se mantivessem 

sempre se movimentando. Também houve momentos em que o jogo tradicional foi 

utilizado. 
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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. 
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Alguns alunos que já praticam atividade física colocaram um método de treinamento 
para corrida para conseguir uma melhora no rendimento para aqueles que visam as 
competições e saúde para aqueles que buscam qualidade de vida apenas.  As 
atividades são muito bem recebidas pelos alunos, as atividades sempre têm um 
público bom e vem aumentando o número de participantes, continuamos com a 
alteração no horário das atividades no período da tarde de 19:00 horas para as 16:00 
horas.  
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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 
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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 Maio de 2019. 

 
 

Representante Legal 

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 


