
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES FEVEREIRO DE 

2020 – MÓDULO 5  

 

MÓDULO 5- Xadrez e Damas 

Xadrez/Damas – a modalidade Iniciou o atendimento nas escolas após o retorno das das aulas, pois sua 

funcionalidade se dá dentro das escolas municipais e estaduais. 

 

 

       

 

 

 

 

                                                                                                             

                                                                                

 



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

Colaboração ES 02/2020 atividades realizadas com a Modalidade de Xadrez e Damas: 

Essas duas modalidades funcionam melhor dentro das escolas, após conversa entre os 

diretores das escolas, coordenadores do projeto e professor contratado, foi pactuado que 

Xadrez e Damas serão desenvolvidos nas escolas : Kalil, José Veneza Monteiro, Othoniel 

Junqueira e Carmem Miranda. 

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. 

O professor da modalidade de Xadrez e Damas, faz um trabalho integrado com as duas 

modalidades em escolas da rede municipal e Estadual, cumpriu suas 25 horas semanais. 

 

 

Ministração de Aulas de Xadrez e Damas nos polos educacionais. 

 

 

 

 

 

 

QUANTIDADE DE ALUNOS POR TURMA, BAIRROS E MODALIDADES EM JANEIRO 

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

1 RAIMUNDO XADREZ 

40 

EMEF KALIL 38 

 
EMEF JOSÉ VENEZA 

18 
E.E. 

OTHONIEL 16 

E.E. 
CARMEM 
MIRANDA 

 
114 

2 RAIMUNDO DAMAS 

40 

EMEF KALIL 38 

EMEF JOSÉ VENEZA 

18 
E.E. 

OTHONIEL 16 

E.E. 
CARMEM 
MIRANDA 

 
114 

 
TOTAL 

 
 

 

        
114 

 

 



 

Xadrez e Damas 
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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.  
  

 

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!!!!! 

Concluir cada ação planejada 
com sucesso 

META 1: Atender um total de 40 
alunos em menos de 6 meses 
para cada modalidade. 

Atividades desenvolvidas 
nas duas arenas e o total 

de atendimento foram:  

Meta alcançada com Sucesso Alunos que compareceram nas 
arenas participaram 

META 2: 04 locais de atuação até 
o fim do projeto 

Já pré-definido os locais de 
atuação, mediante a 

reuniões do coordenador e 
professor com direção das 

escolas  Parcialmente alcançada com 04 polos 

Atingir os 4 ou 5 Pólos de 
atendimento 

META 3: Organizar Torneio 

Municipal de Damas e Xadrez Programada a 1ª etapa 
para Maio                  Ainda não realizada.   Programada para Maio 2020 

 

   

 


