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A Seguir relatório de Fevereiro de 2020, onde a ANE, comprova através do termo de 

Colaboração ES 02/2020 atividades realizadas com o módulo 12 nas Modalidades de Tênis 

de Campo e tênis de Mesa. 

Essas duas modalidades por serem de espaços que não necessitam de quadras públicas 

para seu funcionamento, se organizou normalmente no mês de Fevereiro, tanto o Tênis de 

Mesa no complexo Esportivo Jardim Brasil, quanto o Tênis de Campo na academia Tênnis 

Sports. 

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 Fevereiro, foram entregues os materiais esportivos referentes a modalidade de 

Tênis de Mesa no alto Rendimento e na categoria de base estava prevista a entrega dos 

Placares de Mesa, já no Tênis de Campo foram entregues as Bolas de iniciação na base e 

no alto rendimento.No Polo do NAES, a Presença dos alunos ficou um pouco prejudicada 

pelo recesso escolar, por esse motivo o professor intensificou e concentrou suas alas no 

complexo esportivo Jardim Brasil. 

 TÊNIS DE MESA 

 

 

                                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

AÇÃO / CRONOGRAMA/ 
METAS PREVISTAS JANEIRO 2020 METAS REALIZADAS RESULTADOS ESPERADOS 

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 

 

OK!!!! Termo assinado, 
professores e 

coordenadores contratados 
e pesquisa e compra de 
bolas feitas com sucesso 

 

Projeto iniciado e sendo realizado com 
sucesso!!!!! 

Materiais entregues com 
sucesso!!!!!! 

 

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

Início das atividades nos 
dois polos de atendimento 

foram: 41 apenas no Jardim 
Brasil 

Ainda não realizada pelo fato de ser 
início do projeto. 

Alunos que compareceram nas 
ministrações das aulas, 
vivenciaram e jogaram a 

modalidade. 

META 2: Ministrar Aulas de Tênis 
de Mesa e selecionar os melhores 
para montar uma equipe de 
competição 

Ainda que sem custo para o 
Termo os competidores que 
fazem parte dos alunos do 
professor, foram competir 

em Ilha Cumprida  

Foi realizado um torneio início entre os 
alunos e atletas da modalidade, sem 

custos para o termo. 

Alunos que compareceram nas 
ministrações das aulas, 
vivenciaram e jogaram a 

modalidade 
META 3 :Competir Jogos 

regionais  Programada para Julho de 
2020  

Ainda não realizada.  
  Programada para Julho 2020 

META 4: Organizar Circuito 
Municipal de Tênis de Mesa com 
03 etapas. 

Etapas programadas para: 
Abril, Junho e Outubro.  

 
Ainda não realizada.  

 

Promover e incentivar a participação 
de um maior número de atletas / 
alunos, desenvolver o potencial 

competitivo. 

 



AULAS NO MÊS DE FEVEREIRO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ENTREGA DOS MATERIAIS PARA A MODALIDADE DE TENIS DE MESA 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

 



TÊNIS DE CAMPO  
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTRAÇÃO DAS AULAS NO MÊS DE FEVEREIRO!!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREGA DOS MATERIAIS!!!  
 
 
 

 

 

                                                                        

AÇÃO / CRONOGRAMA/ 
METAS PREVISTAS JANEIRO 2020 METAS REALIZADAS RESULTADOS ESPERADOS 

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 

 

OK!!!! Termo assinado, 
professores e 

coordenadores contratados 
e pesquisa e compra de 
bolas feitas com sucesso 

 

Projeto iniciado e realizado com 
sucesso!!!!!! 

Entrega de Material realizada 
com sucesso!!!!! 

 

META 1: Atender 30 alunos em 
menos de 06 meses. 

Inicio das atividades 
ACADEMIA TENNIS 

SPORTS: 30  

Sucesso de participantes, já atingido no 
primeiro mês 

Alunos que compareceram nas 
ministrações das aulas, 
vivenciaram e jogaram a 

modalidade e participaram do 
torneio 

META 2: Competir jogos 
regionais 

Ainda que sem custo para 
o Termo os competidores 

que fazem parte dos 
alunos do professor, 

participarão da competição 

Selecionar os melhores alunos que se 
destacaram nas aulas, ainda não 

cumprida em realização. 
Potencializar a capacidade 

técnica de cada aluno/atleta.  

META 3: Organizar o 

Aprendizado de uma modalidade 

olímpica 
Início dos fundamentos 

básicos da modalidades e 
regras.  

Já cumpridas pois temos 30 alunos 
Regularmente matriculados, porém 
alguns desistiram e abrimos mais 10 
vagas nos lugares dos desistentes. 

Ofertar e priorizar o aprendizado 
de uma modalidade esportiva. 
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MARCELO CAMARGO DOS SANTOS 

R.G.: 20.534631 CPF/MF: 763.572.609-91 

Presidente 

Associação Nacional de Esportes -  A.N.E. 

   
 

 

 

  

        QUANTIDADE DE ALUNOS POR TURMA, BAIRROS E MODALIDADES EM JANEIRO  

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

1 MARCELO 
TÊNIS DE 
MESA 

41 COMPLEXO 
ESPORTIVO JARDIM 

BRASIL 
 

  

 
        41 

2 GERORGE 
TÊNIS DE 
CAMPO 

07 
ACADEMIA TENNIS 

SPORTS 12 

ACADEMIA 
TENNIS 
SPORTS   

   
19 

 
TOTAL 

    

  

                60 


