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Relatório de Atividades 2019 

 

A Associação Life Instituto, entidade privada sem fins lucrativos, tem por 

missão contribuir com o desenvolvimento social através da pratica esportiva. 

Nosso intuito é atuar em conjunto com a sociedade, Poder Público e também 

a iniciativa privada, para atender uma demanda que o Estado atualmente 

não consegue suprir de forma direta 

 

No ano de 2019, trabalhamos efetivamente na cidade de São Joaquim da 

Barra através do projeto “Vôlei de Praia – Desenvolvimento e Treinamento”, 

desenvolvido em parceria com a Prefeitura Municipal através de 

chamamento público. 

Foram atendidas mais de 60 pessoas entre crianças, adolescentes e adultos. 

Divididos em 3 áreas: projeto social, equipe de treinamento e alto 

rendimento.  

 

Projeto Social: as aulas do projeto social aconteceram duas vezes por 

semana em período de contra turno escolar e com duração média de 1h 

30min. Sempre acompanhados de pelo menos 1 professor e 1 estagiário. 

Os alunos foram divididos em turmas mistas de acordo com a faixa etária (08 

a 10 anos, 11 a 14 anos e 15 a 17 anos). Cada turma tinha um limite de até 

12 pessoas.  

Para participar era necessário comparecer ao local de treinamento munido 

de documento oficial com foto, acompanhado de um responsável, com 

atestado médico e comprovante de matricula no ensino escolar. 
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 O critério de seleção usado foi a ordem de chegada para matrícula. Além 

disso, pelo menos 50% dos participantes deveriam ser de estudantes do 

ensino público. No total foram atendidos cerca de 48 beneficiados.  

 

Abaixo seguem alguns anexos referentes a execução do projeto. 

 

 

Anexo I – Arte usada para divulgação do projeto no site da Prefeitura Municipal e do 

Instituto, Redes Sociais e demais meios de comunicação. 
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Anexo II – Registros feitos durante as aulas que aconteceram entre os meses de abril e 

dezembro. 
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Anexo III – Entrega de “lembrancinhas” para os beneficiados do projeto na semana do dia 

da criança que é comemorado em 12 de outubro. 
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Anexo IV – “Aulão” realizado no dia 02/11 que contou com a participação da comunidade 

local, alunos, pais e corpo técnico do projeto.  
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Turma de Treinamento – turma composta por 8 alunos em fase mais avançada de 

desenvolvimento físico e técnico que, além dos objetivos propostos dentro do projeto 

social, também tinham como finalidade participar das competições do calendário 

esportivo da Secretaria Estadual de Esportes. 

As aulas também aconteceram duas vezes por semana no período de contra turno escolar 

e com duração média de 1h30min. 

Abaixo alguns registros das atividades desenvolvidas ao longo da execução do projeto.  

 

Anexo V - Participação da turma de treinamento na fase regional dos Jogos da Juventude, 

que foi realizado na cidade de Cristais Paulista no mês de maio. 
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Anexo VI – Equipe de treinamento presente nos Jogos Regionais que foi realizado na 

cidade de Franca no mês de Julho. 
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Anexo VII – Registros de treinamentos realizados ao longo do ano 
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Equipe de alto rendimento – a equipe de alto rendimento de São Joaquim da Barra conta 

atualmente com os 3 principais atletas do vôlei de praia do Estado de São Paulo. Além 

disso esses atletas servem também como referência para os participantes do projeto social 

e demais atletas da região. 

Os treinos acontecem de segunda a sexta feira em ambos os períodos. Pela manhã é feito o 

trabalho técnico e musculação. A tarde o treinamento físico. Em média cada treino dura 

1h30min. Mas a carga horária pode variar de acordo com a periodização.  

Pelo menos 1 técnico, 1 auxiliar e 1 estagiário acompanham as atividades. Ao longo de 

2019 os atletas participaram das competições oficiais da Secretaria Estadual de Esportes, 

Circuito Paulista, Copa São Paulo e Circuito Brasileiro. 

Abaixo alguns registros dos treinamentos e competições. 

 

Anexo VIII – Os atletas Luccas Lima e Guto conquistam a etapa de Santos da Copa São 

Paulo, e recebem o troféus das mãos do campeão olímpico Rodrigão. 
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Anexo IX – Equipe de alto rendimento conquista o título dos Jogos Regionais que foi 

realizado na cidade de Franca no mês de Julho.  
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Anexo X – Divulgação da clínica promovida para crianças e adolescentes durante a etapa da 

Copa São Paulo de Vôlei de Praia realizada em São Joaquim da Barra no mês de Junho. Tal 

ação foi realizada pela equipe de alto rendimento e contou com a participação do experiente 

técnico Rico Silva  

 

Anexo XI – Registro da clínica com alguns dos participantes. 
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Anexo XII – Os Atletas Luccas Lima e Júlio César classificados para a fase principal do 

Circuito Brasileiro na cidade de João Pessoa no mês de Abril. 

 

 

 

Anexo XIII – Os atletas Luccas Lima e Guto conquistam o 2º lugar nos Jogos Abertos do 

Interior que foi realizado na cidade de Marília no mês de novembro. 
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Anexo XIV – Intercâmbio esportivo realizado em São Joaquim da Barra com a equipe de 

Franca no mês de outubro que teve como objetivo a troca de experiências e 

desenvolvimento dos atletas e comissões técnicas 

 

 

Gestão e transparência – nossa entidade é considerada uma referência na área de gestão 

e transparência. Principalmente no vôlei de praia.  

Abaixo alguns registros das ações executadas ao longo de 2019. 

 

Anexo XV - Visita do coordenador Luccas Lima a cidade de Cabreúva, durante o mês de 

junho, que após conhecer o modelo implantado em São Joaquim da Barra solicitou apoio 

para implantar a metodologia no município. 
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Anexo XVI - - Assembleia Extraordinária do Life Instituto realizada em outubro com a 

presença do secretário municipal de esportes André Furlan, membros da sociedade e 

diretoria. 
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Anexo XVII - Parte da equipe técnica do projeto que foi convidada para o Curso de 

Atualização realizado dia 27/11 no Departamento Municipal de Esportes de São Joaquim da 

Barra através da Prefeitura do Município e o Sesc de Ribeirão Preto. O curso contou com os 

professores Marcos Pacheco (técnico do Ribeirão Vôlei) e Boni (Auxiliar técnico da seleção 

feminina de voleibol). 

 

Anexo XVIII – Melhorias realizadas pelo Life Instituto no local de execução do projeto que 

fica em um bairro de alta vulnerabilidade. Por isso foi feita a instalação de chave tetra na 

sala de materiais, confecção de rodo para puxar areia e adequação dos mastros para 

instalação das redes. Tudo providenciado pela nossa entidade. 
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Conclusão – considerando os números e resultados apresentados ao longo deste relatório, 

podemos concluir que o ano de 2019 foi extremamente positivo para o Instituto e 

principalmente para as crianças, adolescentes e atletas atendidos através do projeto. 

Para o ano de 2020 esperamos ampliar nossa capacidade de atendimento tanto na área 

social, como na área de formação e também de rendimento. Nossos atletas inclusive estão 

se preparando para disputar o Circuito Mundial.  

Sendo assim, inscrevemos projetos nas Leis de Incentivo Federal e Estadual. Abrindo mais 

possibilidades de captação. 

No mais, agradecemos a todos que estiveram envolvidos no processo. 
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