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MÓDULO 2- VÔLEI DE PRAIA E FUTEVOLEI
FUTEVÔLEI

VOLEI DE PRAIA

A Seguir relatório de Janeiro de 2020, onde a ANE, comprova através do termo de
Colaboração ES 02/2020 atividades realizadas com a Modalidade Vôlei de Praia e
Futevôlei.
Essas duas modalidades por serem de praia, não necessitam de ajustes para o seu pleno
desenvolvimento no mês de Janeiro. As atividades dessas duas modalidades se deram
normalmente, com o Vôlei de Praia na Arena Ribamar e o Futevôlei na arena Peruíbe e
Arena Mangue.
No quadro por modalidade, evidenciamos as ações do mês, com a meta a ser atingida e os
resultados esperados.
Após o quadro por modalidade, algumas fotos que evidenciam e comprovam a ação
relatada.
Ainda em anexo, lista de presença dos professores, comprovam o comparecimento ou não
dos alunos, bem com o telefone de contato de cada um deles, professor assina essa lista e
faz um resumo mensal das suas atividades pedagógicas, outro documento que a ANE
considera importante é o cadastro de alunos com endereço completo, e por último ainda
em anexo resumo das listas, contendo a quantidade de alunos por turma, bairro e faixa
etária.
No Mês de janeiro, foram comprados os materiais esportivos referentes a modalidade de
Vôlei de Praia no alto Rendimento, porém na categoria de base estava prevista a compra
de 4 bolas da marca Mikasas, onde o local orçado como menor preço só fazia a nota
mediante ao pagamento do Orçamento, fato se deu que na hora da transferência para a
conta corrente desse representante o TED(3.085,97) voltou por erro de digitação, não
sendo possível a identificação desse erro até o dia 31/01, faremos nova transferência para
esse fornecedor no início do mês de Fevereiro, por esse motivo não foi apontado nem no
RG, nem no DRD da modalidade de Vôlei de Praia Base e Futevôlei Alto Rendimento, uma
vez que na mesma nota estavam previsto a compra das bolas oficiais dessa modalidade.
O Mesmo ocorreu com o Pagamento dos Monitores; Leonila Mendes e George Lucas
(1.054,40 cada), mas neste caso ambos mandaram a nota de serviço anterior ao dia 31/01,
por esse motivo consta nos RGs e DRDs de suas respectivas modalidades, porém só fica
a pendencia na conciliação bancária, só não foi feito a transferência por causa do TED que
voltou por erro de digitação.
A Primeira etapa do Circuito Municipal de Vôlei de Praia Foi realizado no dia 25 de janeiro
na Arena Ribamar e contou com a participação de 6 times de Vôlei de praia adaptado, 4
times de quartetos misto e 12 duplas que fizeram da primeira etapa um sucesso total.

FUTEVÔLEI
AÇÃO / CRONOGRAMA/
METAS PREVISTAS
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.
Para ministração das aulas.
Contratação dos coordenadores/
seleção dos professores

META 1: Atender 100 alunos em
menos de 06 meses.

META 2: Competir Jogos
Tradicionais e Municipal
META

3

:Organizar
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METAS REALIZADAS

RESULTADOS ESPERADOS

OK!!!! Termo assinado,
professores e
coordenadores contratados
e pesquisa e compra de
bolas feitas com sucesso

O que foi proposto para inicio do
projeto foi realizado
Inicio das atividades nas
duas arenas e o total de
atendimento foram:
Ainda que sem custo para
o Termo os competidores
que fazem parte dos
alunos do professor, foram
competir em Ilha Cumprida

Ainda não realizada pelo fato de ser
inicio do projeto.

Foi realizado um torneio início entre os
alunos e atletas da modalidade, sem
custos para o termo.

Compramos as Bolas, não foram
entregues, mas iniciamos os
treinamentos.
Alunos que compareceram nas
ministrações das aulas,
vivenciaram e jogaram a
modalidade.
12 duplas participaram na
categoria mista.

Circuito

Municipal de Futevôlei com 03
etapas

META 4: Promover treinamentos
específicos para atletas de alto
rendimento

Programada a 1ª etapa
para Maio
Inicio das atividades nas
arenas com alto
rendimento para atletas
interessados em competir.

Ministração de aulas na Arena Mangue

Ministração das aulas na Arena Peruíbe

Ainda não realizada.

Parcialmente realizada, pois a
programação é para o ano todo.

Programada para Maio 2020

Atletas da categoria Feminina se
animaram e participar de
competições.

VÔLEI DE PRAIA
AÇÃO / CRONOGRAMA/
METAS PREVISTAS
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.
Para ministração das aulas.
Contratação dos coordenadores/
seleção dos professores

META 1: Atender 100 alunos em
menos de 06 meses.
META 2: Promover treinamentos
específicos para atletas de alto
rendimento
META

3:

Competir

jogos

regionais e Competir Copa São
Paulo de vôlei de Paria.

META 4: Organizar Circuito
Municipal de Vôlei de praia com
03 etapas.

JANEIRO 2020

METAS REALIZADAS

RESULTADOS ESPERADOS

OK!!!! Termo assinado,
professores e
coordenadores contratados
e pesquisa e compra de
bolas feitas com sucesso

O que foi proposto para inicio do
projeto foi realizado

Inicio das atividades
apenas na Arena Ribamar:

Ainda não realizada pelo fato de ser
inicio do projeto.

Atletas que representam a cidade de
Peruíbe nas competições oficiais,
recebem treinamentos específicos.

Foram iniciados os
treinamentos específicos.
Ainda que sem custo para
o Termo os competidores
que fazem parte dos
alunos da professora,
foram competir a Copa Sp
em Praia Grande

Duas duplas representando a cidade
participaram da Copa São Paulo.

1ª etapa dia 25/01/2020 na
arena Ribamar

Realizada com sucesso a primeira
etapa do circuito municipal.

Ministração de aulas na Ribamar

Turma sempre presente nos treinamento da Professora Raissa

Compramos as Bolas, não foram
entregues ainda, mas iniciamos
os treinamentos.
Alunos que compareceram nas
ministrações das aulas,
vivenciaram e jogaram a
modalidade e participaram do
torneio
Ainda não alcançados pelo fato
de ser início do projeto.

Uma dupla na 9ª posição e a
outra na 17ª posição

12 duplas participaram do
masculino e 05 do feminino, 06
times do adaptado.

QUANTIDADE DE ALUNOS POR TURMA, BAIRROS E MODALIDADES EM JANEIRO
N Nomes
1 Raissa
2 Leonila

Modalidade

Vôlei de Praia
Futevôlei

T1 POLO
38
80

ARENA PERUIBE
(JANGADA)
ARENA PERUÍBE
(Arpoador)

T2 POLO

T3 POLO

T4 POLO T5 TOTAL
38

28

ARENA MANGUE
(VENEZA)

108

TOTAL
146
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