Relatório de Atividades 2020
Modalidades desenvolvidas: Handebol – Voleibol – Taekwondo
Atendimento Direto: 600 alunos de 07 a 18 anos entre meninos de meninas / 110 alunos
de 19 a 70 anos homens e mulheres.

07 a 18 anos

160; 27%
240; 40%

Handebol
Voleibol
Taekwondo

200; 33%

19 a 70 anos
10; 9%
20; 18%
Handebol
Voleibol
Taekwondo

80; 73%

Atendimento Indireto: familiares dos alunos e profissionais envolvidos aproximadamente
2.200 pessoas.

Locais de Atendimento: 12 locais diferentes da cidade.
Handebol:
1)
2)
3)
4)
5)

Escola Municipal Antonio Maria Marrote – Bairro do Estádio
Ginásio Panorama – Jardim Panorama
Ginásio da Lagoa Seca – Jardim Chervezão
Centro Social João Rehder Neto – BNH
Centro Social Mitiko Nevoeiro – Bairro do Estádio

Voleibol:
1) Mini Ginásio Mané Borolotti – Bairro do Estádio
2) Grêmio Recreativo da Cia Paulista – Santa Cruz
3) CEL Mãe Preta – Mãe Preta
Taekwondo:
1)
2)
3)
4)

Grupo Ginástico Rioclarense - Centro
Centro de lutas (anexo ao Ginásio Municipal) – Bairro do Estádio
Quada do Bom Sucesso – Bom Sucesso
Jardim Santa Eliza – Santa Eliza

Handebol: 7 equipes de competição na base – 15 turmas de aulas/treinamento.
•
•
•
•
•

Mirim Feminino e Masculino
Infantil Feminino e Masculino
Cadete Masculino
Juvenil Masculino
Júnior Masculino

Voleibol: 6 equipes de competição na base + 2 equipes Master + 1 Melhor Idade – 16 turmas
de aulas/treinamento.
•
•
•
•
•

Pré Mirim Feminino e Masculino
Mirim Feminino e Masculino
Infantil Feminino e Masculino
Infanto Feminino e Masculino
Master Feminino (30+ e 45+)

•

Melhor Idade (50+)

Taekwondo: 6 equipes de competição na base + 2 equipes Adultas – 21 equipes de
aulas/treinamento.
•
•
•
•

Infantil Masculino e Feminino
Cadete Masculino e Feminino
Júnior Masculino e Feminino
Adulto Masculino e Feminino

Nº equipes por modalidade
14
12
10
8
6
4
2
0
Handebol

Voleibol
C. Base

> 19 anos

Taekwondo
Iniciação

Profissionais envolvidos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Professores de Taekwondo
2 Estagiários de Taekwondo
2 Preparadores Físico de Taekwondo
4 Professores de Handebol
1 Preparador Físico de Handebol
4 Estagiários de Handebol
4 Professores de Voleibol
1 Preparador Físico de Voleibol
1 Fisioterapeuta
Parceria: Nutricionista, Psicólogas e Assistente Social (promoção de palestras e
atendimento individualizado quando necessário).
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Projetos Municipais apoiados pela LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO FISCAL:
Despesas Projeto Futuro Olímpico Taekwondo – FASE II
Projeto de Lei Municipal nº 07/2020 - Processo 35988/2019
Despesas por segmento
Transporte

R$ 11.410,00

Taxas Competições

R$

2.710,00

Hospedagem

R$

1.556,00

Material Esportivo

R$ 39.883,50

Ajuda de custo

R$

3.509,00

Taxas manutenção

R$

9,00

Diferença Dólar/Real

R$

876,50

TOTAL

R$ 59.954,00

Despesas Projeto Revelando Talentos – Fase III
Projeto de Lei Municipal nº 08/2020 - Processo 34087/2019
DESPESAS
Taxas de Competições
Materiais Esportivos
Ajudas de Custo
Faculdade
Transporte/Passagens
Manutenção Ginásio
Papelaria/Impressos
KIT Primeiros Socorros
Materiais Fisioterapia
Materiais Diversos
Uniformes
Exames/Serviços Fisioterapia
Taxas manutenção da conta
Devolução Incentivo
Cheque Devolvido
TOTAL

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

VALOR
20.457,00
18.202,31
18.700,00
14.917,74
12.010,00
11.042,00
1.777,00
2.000,00
3.000,00
6.246,70
7.752,00
3.575,00
154,00
789,89
656,51
121.280,05

Aprovação do Projeto de Lei Estadual e liberação de verba para execução do projeto em
novembro 2020 do Projeto Crescer Voleibol Rio Claro que terá sua execução em 2021.

Relatório de Atividades 2020
INSTITUTO CRESCER NO ESPORTE
Palestra: Apoio a Projetos Sociais Esportivos
Alexandre Colagrai – Coordenador Geral do Instituto Crescer no Esporte
Parceria com o Rotary Club de Rio Claro Alvorada
Data: 01/02/2020

Paralisação das atividades presenciais em 16/03 – de acordo com o Decreto Municipal.

Capacitação dos Profissionais do Instituto
Curso de Formação “Desenvolvendo Potencialidades para Professores e Treinadores
Esportivos” – Módulos I e II.
Módulo I – Abril, Maio e Junho/2020
Módulo II – Julho, Agosto e Setembro/2020
Carga Horária Total: 60 horas
Temas abordados:
1) Aprendizagem – como o aluno aprende os conteúdos – Dra. Idania Blanca Pena Grass
(12 horas).
2) Inteligências Múltiplas no Esporte – Dr. Roberto Rodrigues Paes (6 horas).

3) Crescimento e Maturação Biológica: aplicação para o esporte – Dra. Priscila Ferronato
(4 horas).
4) Autoeficácia para Treinadores esportivos – Dr. Roberto Tadeu Yaochite (4 horas).
5) Passado, Presente e um olhar para o Futuro – Campeão Olímpico e Mestre em
Administração Esportiva Talmo Curto de Oliveira (4 horas).
6) Aprendizagem Motora – Dr. Giordano Bonuzzi (4 horas)
7) Preparação Física para a Categoria de Base – Dra. Nathália Anosti Vieira (4 horas).
8) Motivos para Permanência e Desistência de alunos nas aulas – Ms. Alexandre
Conttato Colagrai (8 horas).
9) A Ciência da Felicidade na Formação Esportiva – Psicóloga Adriana Castro Brasil (4
horas).
10) Como ensinar valores por meio do Esporte – Ms. Vitor Ciampolini (5 horas).
11) Relação Treinador/Atleta e professor/Aluno – Dra. Paula Teixeira Fernandes (5
horas).

Campanha de Arrecadação de Alimentos
No período do primeiro auge da pandemia, nossa Diretoria, apoiada pelos profissionais
engajados do Instituto, resolveu realizar uma campanha de Arrecadação de Alimentos em
parceria com a Unicesumar para doação a famílias atendidas pelos projetos do Instituto e
outras entidades.

Reuniões do Instituto mensais, planejamento de ações, prestação de contas,
organização de eventos etc.

Aquisições de Materiais Esportivos
Mesmo num ano atípico, nosso Instituto sempre está pensando em como fazer a diferença
na vida das crianças e adolescentes atendidos pelos nossos projetos. Se 2020 não
exatamente como planejado, nosso esforço agora está no preparo da próxima temporada,
afim de melhorar o atendimento prestado.

Relatório Mapa Vôlei 2020

Amistoso Mirim Feminino
No dia 05/03 nossa equipe Mirim foi até Araras para fazer um jogo-treino contra a equipe da
casa e, após 4 sets disputados, saiu vitoriosa com o placar de 3x1 (26x24 / 25x20 / 25x17 /
19x25).

Desafios Mapa Vôlei
No mês de maio, após as paralisações das atividades presencias e, passado o “mal estar”
em não saber como lidar com a nova situação devido ao isolamento social e a pandemia que
se alastrava, nossos professores da base passaram a propor alguns desafios para os atletas
cumprirem.
 Burppee (10 repetições);
 Prancha (30”);
 Senta e Levanta num pé só (10 repetições com cada perna);
 Toque: deita, senta e levanta tocando para si mesmo;

Reportagem Atleta Destaque Voleibol
Em 14/06 saiu uma reportagem no jornal impresso local com a ex-atleta rioclarense Ana Lídia Christofoletti revelada por nossos professores e que foi a
atleta mais jovem a “se profissionalizar” e jogar por clubes tradicionais e de
maior investimento, neste caso o SESI Bauru. Aos 14 anos de idade, Ana Lídia compõe a
equipe Sub 17 do clube, juntamente com Ana Júlia Dourado (15 anos) que também
experimenta sua primeira oportunidade “profissional” e fora dos domínios rioclarense.

1ª Copa Virtual de Vôlei Setur/CSU’s 2020
Em junho, foi promovida 1ª Copa Virtual de Vôlei Setur/CSU’s 2020, promovida pela SETUR
e os professores do Mapa Vôlei aderiram a ideia de participar, convocaram a torcida,
acionaram os atletas e conseguimos vencer todos os confrontos, alguns deles em disputas
acirradas, e trouxemos o título desta competição virtual, enaltecendo a força do nosso projeto
e de nossa torcida.

Reuniões Pedagógicas Semanais Mapa Vôlei
Passado o momento e indecisão sobre como lidar com o isolamento social,
a pandemia mundial e a incerteza do que estava por vir e quando o cenário
começaria a mudar, nossos professores resolveram que não podiam ficar
parados, que o momento era propicio para reavaliar o trabalho, reestruturar o planejamento
e reforçar o alinhamento de ideias e forma de condução do trabalho.
Em maio deu-se início a primeira reunião de “Planejamento Pedagógico” e semanalmente
acontecem as reuniões ON LINE por meio de plataformas de videoconferência.

Atividades propostas ON LINE
Ainda incomodados com a pouca adesão dos alunos as propostas, os professores
elaboraram algumas atividades teóricas e práticas sobre o voleibol. Uma forma de aprender
algo sobe a modalidade, ainda que de maneira lúdica, através de jogos e brincadeiras ou
mesmo filmagens das atividades práticas solicitadas.
Foram realizados quiz on line, caça palavras, palavras cruzadas, anagramas, pesquisas
orientadas, aulas práticas etc. e as atividades foram propostas de agosto a outubro de 2020,
conforme o cronograma abaixo.

Cronograma de atividades propostas

Palavras Cruzadas Mapa Vôlei

Aulas ON LINE – equipe Master
Nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro a equipe máster aderiu a ideia de fazer
aulas on line práticas visando recuperar a forma física e impedir o aparecimento de lesões e
a perda de massa muscular, flexibilidade etc. As aulas foram ministradas pelos professores
Anderson e Renan e, eventualmente, pela atleta Islaine (também formada em educação
física).

Cronograma de Aulas – Equipe Master

Aula Mobilidade/Flexibilidade

Lives para os alunos/atletas do Mapa Vôlei
Mais uma iniciativa de nossos professores tentando diminuir o isolamento e continuar
ensinando o voleibol, foram elaboradas uma série de lives/palestras temáticas para discutir e
abordar o ensino, as características, as mudanças e aproximação dos atletas de diversas
categorias e ex- atletas promovendo debates e interação social, ainda que virtual.
As lives são encerradas com sorteio de brindes do Projeto Mapa Vôlei.
27/08 - Estratégias atuais do voleibol: side out
14/09 – O exercício físico e a qualidade de vida (Melhor Idade)
01/10 – Levantador (a)
15/10 – Líbero

29/10 – Ponteiro (a)
12/11 – Central
19/11 – 1º Encontro de Gerações (Feminino) – certificado para as convidadas
26/11 – Oposto (a)
10/12 – 2º Encontro de Gerações (Masculino) – certificado para os
convidados.

TBT/ Aniversariantes da Semana
Em setembro, pensando em manter a proximidade com nossos alunos e
atletas, bem como manter firme a identificação com o Projeto e com o
voleibol, estabelecemos que todas as quintas-feiras seria dia de TBT (de
recordar bons momentos e conquistas). Aos domingos são lembrados os aniversariantes da
semana, assim todos se sentem representados e reconhecidos como pertencentes ao Projeto
Mapa Vôlei.
Todas essas postagens são feitas em nossas redes sociais e podem ser acompanhadas por
todos os nossos seguidores.

Formação Continuada
Além das atividades, palestras e cursos proporcionados a todos os profissionais do Instituto
Crescer no Esporte, nossos professores, aproveitaram as pausas nos treinamentos para se
atualizar e se capacitar para voltarem preparados para as quadras.


4 dos nossos professores fizeram o Curso Nível IV da Confederação Brasileira de
Voleibol (CBV) atingindo a marca máxima de capacitação a Nível Internacional
(acima disso apenas Técnicos Nível V que ganham a titulação após conquistas de
Mundiais ou Olimpíadas).
Ivan Fonseca
Márcio Duarte
Maurício Mazzetto
Rafael Andrade



2 de nossos professores fizeram o curso de on line de “dos 7 Pilares do Voleibol”
promovido pela Universidade de Esportes, o curso de “Análise de Desempenho para
as Categorias de Base” e a Jornada de Liderança promovida pelo Além da Facul,
também on line.
Anderson Lima
Renan Bernardo



2 de nossos professores ainda se capacitaram no Curso de
Minobol (vôlei adaptado) Nível I promovido pela CBV.
Ivan Fonseca
Maurício Mazzetto

Reforma das salas do Mini Ginásio, pintura da quadra e manutenção do telhado (início
17/12 e previsão de término em 15/12) e aquisição de materiais esportivos.
Os meses de novembro e dezembro se caracterizaram, além do retorno gradual os treinos
presenciais (respeitando as normas e procedimentos protocolares para a prevenção da
Covid-19), pela manutenção de nosso principal polo de treinamento e de jogos com o intuito
de deixar o local mais acolhedor e num estado melhor para a prática.
Pintura da quadra e manutenção do telhado (goteiras), colocação de pisos nas salas e pintura
das paredes, aquisição de móveis e troca das luminárias.
Nesta manutenção foi feito o levantamento dos materiais disponíveis para as aulas e treinos.

Relatório de atividades desenvolvidas Handebol Rio Claro 2020
Janeiro
Seletivas Equipes Federação Paulista Handebol (FPH) – Cadete, Juvenil e
Junior

Fevereiro
Início dos treinos físicos e de quadra e apresentação das equipes de competição nas redes
sociais.

Reunião com os pais das turmas de iniciação esportiva (Panorama e Lagoa
Seca) e entrega dos uniformes de treino e materiais esportivos (bolas).

Março
A pré-temporada de competições estava firme e os nossos atletas estavam “voando”
quando a pandemia chegou para paralisar as atividades.

Março (pós paralisação) / Abril
Com a paralisação, novas medidas precisaram ser tomadas para manutenção
do trabalho e das equipes. Nossos professores foram convidados a participar
de lives e eventos on line realizados por equipes e entidades esportivas
relacionadas ao handebol.

Neste período, também, deu-se início a reestruturação do planejamento pedagógico para o
retorno as atividades presenciais, professores e estagiários discutindo e planejando o retorno
das atividades e como melhorar o trabalho desenvolvido. Essas reuniões passaram a
acontecer semanalmente desde então ao longo do ano (ON LINE).

Maio / Junho / Julho
Início das aulas ON LINE com os atletas do cadete, juvenil e júnior através de
plataforma. O Preparador Físico prescrevia exercícios e fazia as devidas
correções 2x por semana, para minimizar os efeitos de perda do
condicionamento físico devido a paralização.

Capacitação dos profissionais do Instituto e reuniões pedagógicas semanais.
Desafio de Torcidas do Super Paulistão: votos on line pelo Instagram, vencemos o primeiro
desafio de Presidente Prudente e perdemos o seguinte para a torcia de São José.

Agosto / Setembro
Retorno dos treinos físicos presenciais com o Preparador Físico dos atletas das
categorias Cadete, Juvenil e Junior.

Torneio virtual de Goleiros do Brasil com a participação do goleio Enriko.

Outubro
Curso presencial com os professores e estagiários do Handebol sobre edição
de vídeo e análise de desempenho realizado pelo estagiário e atleta João.

Entrega dos certificados para os professores e estagiários que participaram da capacitação
promovida pelo Instituto Crescer no Esporte.

Novembro
Retorno aos treinos de quadra para as equipes Cadete e Juvenil, seguindo
todos os protocolos de higiene elaborados para a prevenção da Covid-19.

Aquisição de materiais esportivos visando o retorno das atividades em 2021, compra de
bolas, disco de propriocepção, theraband, bola suíça, cones etc.

Dezembro
Encerramento das atividades de 2020 de forma ON LINE e confraternização da equipe
técnica em data a ser definida.

Relatório Pró Team Taekwondo
A Equipe de Taekwondo do Instituto Crescer no Esporte, vem se destacando
nacionalmente e internacionalmente já há muitos anos, a equipe atualmente conta com 3 atletas
entre os 10 melhores do mundo, além de vários atletas da categoria infantil e júnior que obtém
destaques em suas categorias em eventos nacionais e até internacionais. Além dos atletas, a equipe
conta com vários alunos de projetos sociais, alguns deles que inclusive já foram ou são de seleções
Brasileiras, e alunos que saíram do projeto e hoje através de parcerias se formaram em uma faculdade,
concretizando o objetivo e compromisso nosso com os munícipes, de formar não só campeões dentro
dos tatames, mas campeões na vida.
Segue neste relatório todos as participações, conquistas e desempenho de nossos alunos e
atletas neste ano atípico de 2020.
Janeiro – 2020
Retorno das atividades, intercambio com atletas nacionais e atletas da seleção brasileira dos estados
de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Brasília, Paraná e Rio de Janeiro.

Aprovação Projeto Municipal 2020

Apresentação do coordenador do Instituto Alexandre Colagrai para o Rotary Clube Rio Claro Sul,
contanto um pouco sobre projetos esportivos sociais.

Fevereiro de 2020
Competição US. Open – Orlando USA
Atletas da categoria Junior participam do Campeonato US Open de Taekwondo, em Orlando, a atleta
Julia Carolina Milan ficou com a quinta colocação no evento.

Grand Slam – Taekwondo – Vitória ES
Atletas da categoria Infantil, Junior e Adulto conquistam medalhas no Grand Slam de taekwondo na
cidade de Vitória, Gabriel Moreira e Leonardo Esteves de Oliveira integram a seleção Brasileira de
2020, e os atletas Julia Carolina, Antônio Moraes e Valéria Rodrigues conquistam a medalha de bronze
( segundo reserva seleção).

Campeonato Aberto em FUJAIRAH –
Atleta Talisca Reis conquista medalha de Bronze na Fujairah Open, nos Emirados Árabes.

Aquisição de Materiais:
Camisetas e Colete Eletrônico Oficial
squeeze
Proteçoes

-

Colete Eletrônico Nacional
Garrafinha/
Pagamento de Taxas de anuidade e competições

Março – 2020
Atleta Edival Marques (Netinho) Conquista Vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio, se tornando
Campeão Panamericano da seletiva olímpica, após 3 lutas.

Atletas Conquistam Medalhas no Open da Costa Rica

Abril de 2020
Aulas Online para os alunos e campanha de conscientização sobre o uso de máscaras
Atletas de Equipe de Alto Rendimento entre os 10 melhores do Mundo

Maio 2020
Inicio de Palestras com profissionais renomados das áreas da educação, psicologia, educação física e
reuniões de planejamento Online.

Junho 2020 –
Campanha de arrecadação de Alimentos
Instituto Crescer no Esporte realiza campanha de arrecadação de Alimentos com 4 pontos de
arrecadação.

Devido a Pandemia, atleta Edival Marques, e parte da Equipe se Isolaram em chácara para dar
continuidade aos treinos.

Lives com atletas Olímpicos de todas as edições Olímpicas em que o Taekwondo
participou são realizadas para motivar os alunos e atletas no período de Pandemia.

Agosto e Setembro 2020
Após entrevistas Online, 6 atletas são escolhidos para fazer parte da equipe de Rio Claro e somar
com os demais. Participação de integrantes da equipe e programa Online Taekwondo na área.

Novembro de 2020
Devido a situação de doença familiar do atleta Netinho Marques, camping Olímpico é realizado na
Paraiba, cidade natal do atletaz que escolheu Rio Claro para crescer no esporte.
O Técnico Nicholas Pigozzi e + 6 atletas da equipe de Rio Claro ficaram por 7 semanas acompanhando
os treinos e auxiliando o atleta. Alunos dos projetos seguem firmes treinando em locais alternativos.

Dezembro de 2020
Intercâmbio
Durante os dias 04, 05 e 06 de dezembro foi realizado aqui no Município de Rio Claro o Intercâmbio
entre as equipes de Londrina, Hortolândia e Rio Claro. Uma troca de experiências muito rica, seguindo
os protocolos de segurança para enriquecer um ano tão inédito como 2020.

Exame de Faixa
Como de costume, mesmo num ano atípico, foi realizado o exame de faixa com os alunos e atletas da
equipe que tiveram que por a prova tudo que aprenderam durante essa temporada. O Exame foi
realizado no dia 3 de dezembro e contou com a participação dos pais.

