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Acesso à prática esportiva 
 

A Associação Nacional de Esportes- ANE, deu segmento ao Projeto Esporte e Educação para 

todos, no mês de Abril, a modalidade de Basquetebol, readequou seu horários para escola 

Vitalino Bernini e ETEC, a modalidade de voleibol continua na ETEC, fizeram alguns treinos na 

arena Peruíbe para melhorarem o condicionamento físico. Já a modalidade de Tênis de Mesa, 

com o Naes no Caraguava atinge o número de alunos proposto e cumpri mais uma meta do 

plano de Trabalho, a modalidade de Xadrez e Damas também cumpri suas metas a ter 4 polos 

espalhado na cidade, e o vôlei de praia segue firme na arena Peruíbe e a modalidade que 

compete fora do nosso município sem custos para o projeto. 

 

Alcance das Metas 
 

Neste relatório segue um anexo de quantidade de alunos beneficiados por modalidade, 
lembrando que alguns alunos participam de mais de uma modalidade. 

Outro anexo será a lista de presença dos professores em relação as suas ações pedagógicas, e 

controle de presença dos beneficiários do projeto, bem como a quantidade de cada turma por 

bairro. 

Ainda neste relatório um gráfico mês a mês de atividades desenvolvidas por modalidades           

( próxima página) 

As metas qualitativas continuam como uma meta de difícil aferição, porém através deste 

relatório de coordenadora será necessária mais informações por parte dos professores, pais de 

alunos e diretores de escola para ter uma melhor transparência nesta meta. 

Outro Indicador que será apresentado neste relatório junto com o anexo da quantidade de 

competições em que cada modalidade conseguiu levar seus atletas para as competições, bem 

como conseguiu organizar dentro do município. 

A Seguir um quadro de cronograma de ações semestral do projeto:   

 

 
 
 



CRONOGRAMA DAS AÇÕES SEMESTRAL DO PROJETO 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MESES DE MARÇO 
E ABRIL 

 

Ação / Cronograma 
Janeiro 

2019 
Fevereiro 

2019 
Março de 

2019 
Abril de 

2019 
Maio de 

2019 
Junho de 

2019 
Assinatura do Termo de 
colaboração para iniciar as 
atividades. 
Processo de pesquisa e consulta 
de preço para aquisição de 
produtos e serviços para execução 
do projeto. 
Compra de Material esportivo e 
medalhas para organização dos 
eventos. 
Contratação dos coordenadores/ 
seleção dos professores 
Divulgação e Inscrição dos alunos 
com a participação dos 
coordenadores e professores. 
1ª da Etapa do Circuito Municipal 
de vôlei de praia 

X 

          

Início das Atividades com alunos e 
definição de horários e locais a 
serem desenvolvidas as 
modalidades. 
1ªEtapa Da Copa São Paulo de 
Vôlei de Praia (Peruíbe) 
   

X 

 
      

Compra das 04 Mesas oficiais para 
modalidade de Tênis de Mesa 
2ªEtapa Da Copa São Paulo de 
Vôlei de Praia (Praia Grande) 
 
   X 

  

    

3ªEtapa Da Copa São Paulo de 
Vôlei de Praia (São Carlos) 
     X 

 
    

Abril teve Modalidade Voleibol e 
não teve pagamento. 
4ªEtapa Da Copa São Paulo de 
Vôlei de Praia (Guaíra) 
 

 

 

 

X   

Maio torneio do trabalhador Tênis 
de Mesa 
5ªEtapa Da Copa São Paulo de 
Vôlei de Praia (São Joaquim da 
Barra) 
1ª Etapa do Circuito Municipal de 
Tênis de Mesa 
  

 

    
Dia 15 de junho 1ª etapa do 
circuito municipal de Xadrez/Damas 
Etapa do SESC de Tênis de Mesa 
6ªEtapa Da Copa São Paulo de 
Vôlei de Praia (Campinas) 
  

 

    

Julho jogos regionais vôlei de praia 
e Tênis de mesa 
Recesso escolar para algumas 
modalidades: Basquetebol e Xadrez 
e damas (somente nos polos onde 
essas modalidades atuam)  

 

    

 
 

 

    

 



 

Resumo das atividades:  Basquetebol 

As turmas formadas por crianças e adolescentes atendem a faixa etária de 12 a 17 

anos, num total de 31 Atletas. As aulas de Basquetebol se dá na ETEC toda quinta feira 

das 14 as 19 horas e na E.E. Padre Vitalino Bernini nos dias: Segunda, Quinta e Sexta das 

Das 18 as todos os dias da semana, no período da tarde. Como 18 as 23 horas, e ainda na 

quinta feira das 9:00 as 12:00, totalizando 20 horas semanais, atendendo na etec 10 alunos 

e no Vitalino 15 alunos. 

Outra meta não cumprida foi a participação nos jogos da Tv Tribuna de Basquetebol 

escolar, não teve tempo hábil para formar a equipe, por esse motivo não foi gasto os 

500,00 de Transporte previsto para o mês de Fevereiro, peço uma readequação para essa 

finalidade para uma outra competição para Novembro. 

A outra meta não atingida foi a organização de dois eventos dentro do município. Peço 

readequação de data para Novembro e Dezembro. 

Resumo: Meta 1: Atingida Parcialmente: A divulgação feita somente nas redes sociais, será 

feiro de sala em sala assim que inaugurar outro espaço e será colocado no Facebook, os 

locais Atendidos pela modalidade. 

Meta 02: Atender 05 locais até o fim do Projeto: Atingido parcialmente, faltam Delcélia, 

Ginásio de Esportes do Centro e Caraguava. Estamos tentando outras escolas como 

Nepomuceno, assim que conseguirmos a parceria os horários do professor na escola 

Vitalino, será reduzido. 

Meta 3: Competir fora da cidade em dois Torneios tradicionais: a copa Tv Tribuna de 

Basquetebol escolar, não iremos, e jogos regionais em julho. Para atender essa meta 

vamos participar de outras competições fora do município no mês de Agosto.  

Meta 4:Organizar dois torneios quadrangular na cidade, um em fevereiro (mudaremos para 

Novembro) e outro pra Dezembro (segue a meta). 

Abaixo alunos da ETEC  e na quadra noturna do  Vitalino, alunos em aulas de Basquetebol 

 .  

 

 

 

 

 

 

 

  



Tênis de Mesa: foi programado para 12 meses de contrato e tem suas metas 

qualitativas e quantitativas para alcançar. 

As turmas formadas por crianças e adolescentes atendem a faixa etária de 07 a 17 

anos, num total de 154 Atletas e 19 adultos e idosos. As aulas de Tênis de Mesa se dão no 

NAES Caraguava de terça feira das 8:00 as 11:30 e a tarde das 13:00 as 16:30, outro polo 

atendido é no complexo esportivo Jardim Brasil 79 alunos de várias faixas etárias.  

 Nesta Modalidade não tivemos problemas de locais, pois no jardim Brasil a troca das 

telhas que quebraram com a ventania foram trocadas em parceria com os alunos, 

professor, departamento de esportes. Por isso a modalidade não parou e ainda organizou a 

1ª etapa do circuito municipal de Tênis de mesa realizado no Complexo Jardim Brasil  

Resumo: 

 Meta 1: Alcançar 100 beneficiários em 06 meses: Totalmente atingida com um total nos 

dois polos de atendimento de 173 beneficiários.   

Meta 02: 02 locais de Atuação: Totalmente atingido, pois só tínhamos o complexo esportivo 

do jardim Brasil, agora com o segundo polo atendido a modalidade se expande pra outro 

bairro da nossa cidade. 

Meta 3: Competir fora da cidade nos jogos regionais: Totalmente atingida: Pois a 

modalidade além de competir no circuito santista, joguinhos da juventude, também foram 

para essa importante competição regional. A equipe de Peruíbe na classificação geral ficou 

com o 5º lugar.    

Meta 4:Organizar um circuito com 04 etapas durante o ano: Atingida Parcialmente: de 

quatro etapas prevista para o ano, uma para o mês de Março foi realizada com sucesso, as 

outras serão organizadas: Setembro, Novembro e Dezembro. 

Equipe treinando para competições fora da cidade no mês de Abril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Xadrez e Damas:  foi programado para 12 meses de contrato e tem suas metas 

qualitativas e quantitativas para alcançar. As turmas formadas por crianças e 

adolescentes atendem a faixa etária de 12 a 17 anos, num total de 74 alunos e de 07 a 12 

anos um total de 38 alunos, o que na soma total dá: 112 alunos. As aulas de Xadrez e 

Damas se dão nos polos: EMEF Professora Terezinha Rodrigues Kalil, EMEF José Veneza 

Monteiro, E.E. Carmem Miranda, e E.E. Othoniel Junqueira. Os horários e dias da semana 

estão detalhados neste relatório.No plano de Trabalho, estava programado atender A 

Escola Estadual Vitalino Bernini, mas através de uma parceria com o Kalil, essa mudança 

de Polo foi necessária. Programado a primeira etapa do circuito municipal de Xadrez e 

Damas para Junho Abril e alteramos a data para Junho, e a etapa de Outubro se mantém 

programado para Outubro. 

Resumo: 

Meta 1: Alcançar 100 beneficiários em 06 meses: Totalmente atingida com um total nos 

dois polos de atendimento de 112 beneficiários.   

Meta 02: 04 locais de Atuação: Totalmente atingido, pois só trocamos o padre Vitalino pela 

EMEF KALIL. 

Meta 3: Competir fora da cidade nos jogos regionais: Ainda não atingida: Pois a competição 

é em Julho.  

Meta 4:Organizar um circuito de Xadrez e Damas: Ainda não atingida, com 04 etapas 

durante o ano, sendo duas pelo convenio e duas pela associação. 

Uma para o mês de Abril adiada para Junho, as outras para Outubro, Novembro e 

Dezembro.  

Professor Raimundo José Fernandes Ministrando aulas na EMEF José Veneza e Carmem 

Miranda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Vôlei de Praia: foi programado para 12 meses de contrato e tem suas metas qualitativas e 

quantitativas para alcançar. 

As turmas formadas por crianças e adolescentes atendem a faixa etária de 07 a 17 

anos, num total de 37 alunos, e 20 adultos e idosos. As aulas de Vôlei são de terça e quinta 

feiras das 15:30 as 20:30 na arena Peruíbe ao lado do corpo de bombeiros. 

Nesta Modalidade não tivemos problemas de locais, pois desde janeiro a professora Raissa 

deu continuidade no trabalho uma vez que o espaço não precisa acompanha o calendário 

escolar. 

Para o mês de Fevereiro e Abril estavam programadas a segunda e terceira etapa do 

circuito municipal, mas como a na cidade houve a organização de um evento COPA SP DE 

VÔLEI DE PRAIA na cidade de Peruíbe, preferimos mudar as datas do municipal para 

Outubro, Novembro e Dezembro para uma melhor divulgação, a pedido do diretor de 

esportes, para isso precisamos readequar o plano de trabalho. 

Resumo: Meta 1: Alcançar 100 beneficiários em 06 meses: Parcialmente atingida com um 

total de atendimento de 57 beneficiários. Essa meta está alta para o vôlei de praia uma vez 

que a professora Raissa só tem 10 horas semanais, mas acreditamos que poderemos 

mesmo assim alcançar a meta. 

Meta 02: Atender 02 locais de Atuação: Parcialmente atingido, pois só temos a arena 

Peruíbe e falta arrumar a quadra do Padre Vitalino, o qual será muito difícil de arrumar pois 

falta areia e é de difícil acesso para o caminhão.  

Meta 3: Competir fora da cidade nos jogos regionais, Copa Paulista: Parcialmente atingida: 

A dupla de Peruíbe foi competir novamente fora da cidade representa nosso município na 

cidade de Guaíra.  

Meta 4:Organizar um circuito com 04 etapas durante o ano: Atingida Parcialmente: de 

quatro etapas prevista para o ano, uma para o mês de Janeiro, foi realizada com sucesso, 

as outras serão organizadas: Outubro e Novembro e Dezembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acima evidencia da participação da dupla de Peruíbe nas competições de alto nível no 

estado de São Paulo( cidade de Guaíra) 

 

 



 

Voleibol de quadra (INDOOR): foi programado para 12 meses de contrato e tem suas 

metas qualitativas e quantitativas para alcançar. 

O voleibol de quadra continua na ETEC de Segunda, Quarta e Sexta Das 14;00 as 18:00, 

No Mês de Abril o Professor Wagner não emitiu nota fiscal de prestação de serviço e por 

esse motivo não foi possível fazer o pagamento. 

Resumo: Meta 1: Alcançar 200 beneficiários em 06 meses: Parcialmente atingida com um 

total de atendimento de 16 beneficiários. Essa meta está alta para o vôlei de quadra, onde 

todas as outras modalidades estão com metas para 100 alunos, mas acreditamos que 

quando liberados os espaços, poderemos mesmo assim alcançar a meta. 

Meta 02: 05 locais de Atuação: Parcialmente atingido, pois só temos a ETEC em pleno 

funcionamento. Estamos esperando a liberação dos ginásios do: Caraguava, Delcélia e 

Centro. 

 Meta 3: Competir fora da cidade nos jogos regionais e Copa TV Tribuna de Voleibol 

escolar: Parcialmente atingida, pois as datas são: Julho e Novembro. Mas competimos 

pelos joguinhos da juventude nas cidades de Itariri, Pedro de Toledo e Itanhaém. 

Meta 4:Organizar Dois eventos no Ano: Ainda não atingida, previsto para Outubro e 

Dezembro. 

Professor Wagner na ETEC fazendo um ótimo trabalho de preparação...  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HORÁRIOS DAS ATIVIDADES 

HORÁRIOS DAS ATIVIDADES 

VOLEIBOL:  

LOCAL: ETEC: Segunda/quarta e sexta-feira: Das 12:00 as 14:30 

LOCAL: ETEC: Segunda/ Quarta e sexta-feira: Das 16:00 as 20:10  

 VOLEI DE PRAIA:  

LOCAL: CENTRO DE TREINAMENTO PERUÍBE 

Terça-Feira: Das 15:30 as 20:30 

Quinta-Feira: Das 15:30 as 20:30 

BASQUETEBOL: 

LOCAL: ESCOLA ESTADUAL PADRE VITALINO BERNINI 

HORÁRIOS: Segunda-feira/Quinta e Sexta: Das 17:00 as 22:00 

LOCAL: ETEC 

HORÁRIOS: Terça-feira Das 17:00 as 22:00  

XADREZ E DAMAS:  

LOCAL: EMEF THEREZINHA RODRIGUES KALIL 

HORÁRIOS: Terça feira:  Das 17:00 as 20:30 

LOCAL: EMEF JOSÉ VENEZA MONTEIRO 

HORÁRIOS: Terça feira:  Das 09:00 as 15:30 

LOCAL: E.E. CARMEM MIRANDA  

HORÁRIOS: Terça feira:  Das 08:30 as 12:00 

LOCAL: E.E. OTHONIEL JUNQUEIRA 

HORÁRIOS: Quinta-feira:  Das 09:00 as 15:30 

TÊNIS DE MESA: 

LOCAL: COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM BRASIL 

HORÁRIOS: Quinta e Sexta-feira: Das 18:00 as 22:00 e Terça: Das 18:30 as 22:00 

NAES CARAGUAVA: 

HORÁRIOS: Terça: Das 8:00 as 12:00 E DAS 13:00 AS 16:30 

 



Apoio: PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE 

Cidade de PERUÍBE ● SP Atendimento: 378 pessoas 

Horário: de segunda a sábado das 8h00 às 11h00 e 13h às 22h 

Local das atividades: EMEF José Veneza Monteiro, Kalil  Escola Estadual Othoniel 
Junqueira, Carmem Miranda e Padre Vitalino Bernini,  Complexo esportivo Jardim 
Brasil, Arena Peruíbe e Escola ETEC. 

Parceria: Departamento de Esportes. 

Atividades: Voleibol, Vôlei de Praia, Basquetebol, Xadrez e Damas e Tênis de Mesa 

 

 

 

Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de 

estima e consideração.   

 

_____________________________________ 
COORDENADORA GERAL ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESPORTES 

LUCIANA PERROTTI 

RG nº: 18.702.115-6,  SSP/SP, CPF 128.413.428-83 

QUANTIDADE DE ALUNOS POR TURMA, BAIRROS E MODALIDADES MARÇO E ABRIL  

N Nomes Modalidade T1 POLO T2 POLO T3 POLO T4 POLO T5 TOTAL 

1 Fabio Basquete 16 
ETEC(TRÊS MARIAS) 20 

VITALINO( CARAGUAVA)  
0         36 

2 Raissa Volei de Praia 
16 ARENA PERUIBE 

(JANGADA) 21 
  

20         57 

3 Marcelo  Tenis de Mesa 
79 

COMPLEXO JARDIM BRASIL 41 
NAES CARAGUAVA 

MANHÃ 53 
NAES 
TARDE       173 

4 Wagner Voleibol  
ETEC(TRÊS MARIAS)   

ARENA PERUIBE 
  

  
      

 

5 Raimundo 
Damas e 
Xadrez 

40 

KALIL 38 

Jardim Veneza 

16 Carmem 18 OTHONIEL  
 

112 

                        378 


