
ACER 
3ASIL 

DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO 

Relatório Mensal 

Maio/2019 

Iniciamos o mês de maio com a formação do Coaches Across Continents com a presença da 
instrutora Nora Gates e também de instrutores que trabalham com o nosso financiador Laureus que 
veio do Rio de Janeiro para participar desta formação, assim como outros instrutores e a equipe de 
Esportes da ACER Brasil que fizeram sua inscrição pela internet e, também, participaram da 
formação somando assim um total de 22 participantes. 

Durante essa formação que aconteceu entre os dias 29/30 de abril e 01 de maio, os participantes 
aprenderam a trabalhar aspectos como fazer atividades sem material, como trabalhar resolução de 
conflitos, saúde e orientação sexual, bem estar, habilidades para vida, jogos adaptados e diversão. 

Trabalhando aspectos que possibilitam a participação de todos e de qualquer um que queira 
aprender. 

Entre os dias 06 a 13 deste mês tivemos a divulgação das atividades do esporte na escola Florestan 
Fernandes para alunos de 06 a 10 anos nos períodos manhã e tarde totalizando 645 alunos do 
ensino fundamental I. 
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No dia 09 fizemos um jogo Amistoso com a Equipe de Futsal sub-17 da Associação Oeste no bairro 
do Serraria através da parceria com o professor Reinaldo Malabronks. 

Fizemos dois bons jogos com os nossos jovens de 17 anos. 

No dia 11 a equipe de Rugby M-18/M-16 participou do encontro de Rugby que aconteceu no Clube 
SPAC em Santo Amaro e fez três jogos contra, e as equipes SPAC, PASTEUR e SÃO JOSÉ dos 
Campos fazendo um quadrangular. Ficamos em terceiro lugar. 
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No dia 16 tivemos um jogo amistoso de Vôlei com a equipe da Associação Oeste no Bairro do 
Serraria, que veio jogar em nossa quadra e conhecer um pouco do nosso bairro e das atividades 
da ACER Brasil. 

No dia 17 fizemos um jogo Amstoso com a equipe do C.D.0 Vila Friburgo no Bairro da capela do 
socorro, com as categorias Sub-08,Sub-10 e Sub-12 de Futsal. 

Telefones: (011)4049 1888— 4049 6684 e-mail: info@acerbrasii.org.br  

Endereço: Rua João Antônio de Araújo, 427- Eldorado, 09972-001 Diadema —S.P. Brasil CNN: 86.912.086/0001-44 
Inscrição no CMDCA/Diadema: 006— Inscrição Municipal; 23.994-7 Utilidade Pública Munkipal Lei N°1.691 de 09/09/98 

Utilidade Pública Estadual Lei N°11.952 de 07/06/05 



No dia 25 fizemos um jogo amistoso de futebol com a equipe dos Garotos da Praça da Vila 
Brasilandia na Zona Norte de São Paulo com as categoria Sub-11 e Sub-13. 

Para finalizar o mês de Maio que é também o mês das mães resolvemos montar e mostra fotos de 
todas as pessoas que contribuem para o desenvolvimento das atividades da ACER Brasil ,que trás 
as crianças para fazerem as oficinas. 

Mãe, Pai, Tio, Tia, Avô, Avó, primo ,prima, qualquer pessoa que se importa realmente com o bem 
estar e o desenvolvimento das crianças, jovens e adolescentes da nossa comunidade. 

Montamos um painel de fotos de todas as atividades que acontecem na ACER Brasil. 

Relatório elaborado pelo coordenador de esportes Orlando Carlos 
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