
RELAT6RI0

A   seguir,relat6rio   de   margo/2020,   onde   a   ANE,   comprova   atrav6s   do   termo   de
Colaboragao ES 02/2020 e evidenciando atraves de fotos que trabalhou no mss de marpe
do dia 01/03 ao dia  16/03 no  ndcleo Tennis Sport   e   a  partir do dia  17/03  ao dia  31/01
devido a  quarentena  iniciou-se  com video   aulas,  usando  meios de  comunicaeao  como
exemplo:  Youtube,   lnstagram,   Facebook,  app  Zoom  e  app  WhatsApp,  com  isso  nao
deixamos os alunos sem aula nesse periodo de rescesso.

PROCEDIMENTO DAS AULAS DE TENIS DE CAMP0

0  professor  George  Lucas  Beinardi  (Jorginho)  ministra  as  aulas  de  Tenis  de  Campo  no
ndcleo   Tennis   Sport,   o   mss   de   marap   comegou   normal,   com   as   aulas   ocorrendo
presencialmente  no  mlcleo,  nas  duas  primeiras  semanas  foram  realizados  para  todas  as
turmas o mesmo contetldo, sempre abordando conforme o nivel de cada turma, na primeira
semana fizemos exercicios para aprimoramento dos golpes basicos e suas fung6es faticas
em  relagao  ao jogo,  na  segunda  semana  trabalhamos  o  movimento  do  saque,  e  demos
continuidade a  parte tatica,  nas duas semanas finais,  as aulas ocorreram de forma on  line,
sendo que o professor fez videos utilizando as ferramentas sociais, as interag6es ocorreram
na maior parfe das vezes via whatssap, os temas abordados foram o trabalho de pernas e o
movimento   do   saque,   os   alunos   interagiram   de   maneira   satisfat6ria   realizando  todos
exercicios propostos.
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RELATORIO

A   seguir,relat6rio   de   mango/2020,   onde   a   ANE,   comprova   atraves   do   termo   de
Colaboragao ES 02/2020 e evidenciando atraves de fotos que trabalhou no mes de mango
do dia 01/03 ao dia  16/03 nas unidades escolares Carmem Miranda,  Othoniel Junqueira,
Jose Veneza Monteiro e Kalil,  e   a partir do dia  17/03 ao dia 31/01  devido a quarentena
iniciou-se  com  video    aulas,  usando  meios  de  comunicagao  como  exemplo:  Youtube,
Instagram,  Facebook, app Zoom e app Whatssap, nao deixando os alunos sem aulas no
periodos de paralisaeao.

PROCEDIIVIENTO DAS AULAS DE TENIS DE CAMPO

0 professor Jose Raimundo Campelo Fernandes ministra as aulas de Xadrez e Damas nos
polos educacionais acima citado no mss de mareo comegou normal, com as aulas ocorrendo
presencialmente,  nas  duas  primeiras  semanas  foram  realizados  para  todas  as  turmas  o
mesmo contetldo,  sempre abordando conforme o nivel de cada turma,  na primeira semana
fizemos  exercicios  para  aprimoramento  das  fecnicas  de  abertura,  e  na  segunda  semana
trabalhamos  os  movimentos  da  peeas  e  iniciando  o  "meio  Jogo",    demos  continuidade  a
parfe tecnica ,  nas duas semanas finais, as aulas ocorreram de forma on line, sendo que o
professor fez  videos  utilizando  as  ferramentas  sociais,  as  interag6es  ocorreram  na  maior
parfe  das  vezes  via  WhatsApp,  os  temas  abordados  foram  o  trabalho  de  exercicios  e
resolugao de problemas, teorias de abertura e meio jogo,  os alunos interagiram de maneira
satisfat6ria realizando todos exercicios propostos,
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RELAT6RIO

A Seguir relat6rio de mango/2020, onde a ANE, comprova atraves do termo de Colaboracao
ES 02/2020 e evidenciando atraves de fotos que trabalhou de mss marap do dja 01/03 ao
dia  16/03  na  Praia e  no apartir do dia  17/03 ao dia  31/01  devido a quarentena  iniciou-se
com  video  aulas7  usando  meios  de  comunicagao  como  exemp]o:  Youtube,  lnstagram,
Facebook,  app Zoom e app Whatssap,   por isso tern competencia e qualificagao tecnica
para  elaboragao,  planejamento  e  execucao  do  projeto  ora  protocolado  e  aprovado  pela
comissao.







Peruibe, 05 Marco 2020.

Em Relac5o a Modalidade Tenis de Mesa, esse Professor seguiu Rigorosamente as

Medidas Preventivas Tomadas pelos Prefeitos da Baixada Santista para evitar a

Transmiss5o do novo, Corona virus, conforme Medidas adotadas pelo Prefeito e

Departamento de Esportes, foto em (anexo).

Esse Professor a partir da data 17/03/2020 comecou a dar Aulas por video Aula, Em

urn Grupo Fechado de Alunos no WhatsApp, Foto em (anexo).

N5o tivemos muito sucesso na Modalidade, Por (Video Aula), nossos Alunos sao muito

carentes, muito deles n5o tern raquete e bolinhas em casa, muito menos, internet ou
computador, para tarem compartilhando no grupo da modalidade, as aulas enviadas

no grupo, tivemos o retorno de alguns que gravaram e encaminharam e outros que ate
fizeram mais por motivo de vergonha nao quis colocar no grupo, encerramos as Video

Aula, na data 01/04/2020, conforme solicitado pelos Coordenadores da Associacao

ANE.

Esse Professor Vai Continuar Voluntariamente com as Atividades, de Tenis de Mesa

(video aula) para n5o deixar a modalidade se dispersar, a Modalidade Tenis de Mesa
em Peruibe, vein trabalhando Muito Forte na iniciac5o e no Alto Rendimento, por Mais

de Cinco Anos, na data 01/03/2020 Nossos Alunos da Escolinha Municipal participaram

de urn Torneio de Tenis de Mesa na Cidade de Registro, Onde Fomos Campe5o em

Todas as Categorias fotos em (anexo).



06/04/2020

Voca @ Tenis de mesa Peruibe

1 7/03/2020  as  1 1 :1 7

https:/tweb.whatsapp.com
1/1
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06/04/2020

Voce @ Esporte Educa€ao p Todos

22/0~3/2/`)20  as  1 7.57

https://web.whatsapp.com 1/1

D*,±X

(5) WhatsApp



Cj6/04,/2020

Voca @ Tenis de mesa Peruibe

05,J'i`! 3,r'2020  as   11 :27
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Voca @ Esporte Educa€5o p Todos

23,`'03,;```2020  as  13:20
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Lilo facu @ Esporte Educa¢5o p Todos

28/03/2020 as  14:30
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RELATORIO

Segue relat6rio de mar€o/2020, onde a ANE, comprova atrav6s do termo de Colaborac5o ES

02/2020 e evidenctando atrav6s de fotos que trabalhou de mss marco do dia 01/03 ao dia

16,'03 na Praia e no apartir do dia 17/03 ao dia 31/01 devido a quarentena iniciou-se com

video aulas, usando meios de comunica¢5o como exemplo: Youtube, lnstagram, Facebook, app

Zoom e app Whatssap,  per isso tern competencia e qualifica¢ao t6cnic,a para elabora§5o,

p!anejamento e execu€5o do projeto ora protocolado e aprovado pela comissao.

FUTEVOLEI

0 Professor Wellirigton carioca trabalhou normalmente do dia

01/03 ate o dia 16/03 na arena futev6Iei Peruibe, a partir dai do

dia 17/03 ao 31/03, com a pandemia de covid-12, foram

suspensas as aulas presenciais e todos monitores foram

instrui'dos a partir disso, a montar aulas online e mandar nos

grupos via redes sociais, e assim da o feedback p.ara todos seus
alunos.



AULAS ONLINE

Assim foi montados vi'deos com exerci'cios e a vi'deo aulas com

seus a!unos pelo instagram  , Facebook , Youtube, app Zoom e

app Whatsapp ,exercl'cios  para a parte t6cnica e a parte de

condicionamento fi'sico, funcionais visando a pratica da atividade

dentro de casa ,os alunos tinham que fazer e filmar e mandar e

participar das videos aulas visando a pratica de atividade fi'sica
dentro de casa e ajudando na formacao da equipe para a disputa

de futuros torneios .
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Ae mano blz

Fizemc>s  urn circuito aciui  formac!o

i)ela iiiinha esposa depois fizeiTios
esses treinos de passe com bola,
como eu cotisigo te ajuda ld naquela
questao

Eu  marco vc no iiista por exemplo
e 6 s6 postar ?
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Endere§o:   Boulevard Othon Feliciano,  02 conj  136
Gonzaga/ SP -Cep: 11060-010

Tglef®ne:    00xx 55 {13} 33 23 35 30
Santos - SP-Brasi[

Associagao Nacional de Esportes -  A.N.E.


