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Neste Mês trabalhamos os aspectos cognitivos e motores das turmas através das atividades do 
Coaches Across Continents, visando um melhor desempenho dos alunos pois muitos têm 
dificuldade com lateralidade,direita e esquerda,pra cima para baixo e assim mostrando que através 
das atividades eles pode ter um bom desenpenho e ter bons resultados. 

Neste mês iniciou a nova monitora de esporte Lillian Mara que está no lugar do monitor Caique 
Oliveira que deixou o projeto para uma nova oportunidade de emprego. 

No dia 01 realizamos jogo amistoso com a equipe dos Argentinos Junior que desenvolve um 
trabalho com as crianças do bairro do Vila Paulina e participamos com 06 categoria levando para 
jogar cerca de 60 crianças e jovens de 07 a 17 anos, nas categorias Sub-08/Sub-10/Sub-12/Sub-
14/Sub-1413 e Sub-16. 

Entre os dias 03/04 e 05 Realizamos a divulgação das aitividades no Instituto Guilherme Muller. 
Um colégio particular que fica localizado na rua das Seringueiras Jd. Sapopema, fazendo a 
divulgação para os alunos do ensino fundamental I e II e Ensino Médio totalizando cerca de 260 
alunos. 
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No dia 08 realizamos um jogo amistoso de rugby com o Colégio Rio Branco com a equipe Feminina 
com meninas até 17 anos e com a equipe masculina com meninos até 18 anos e fizemos dois bons 
jogos e também ja formalizamos uma parceria para fazer mais jogos e atividades em conjunto com 
a equipe do Rio Branco Rugby. 

No dia 13 realizamos um jogo amistoso com a equipe da Associação Oeste com o Professor 
Reinaldo no Bairro do Serraria em Diadema com as categorias sub-10 e sub-13, e realizamos dois 
jogos. 
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No dia 15 realizamos um jogo amistoso de futebol feminino com as jogadoras da base do Santos 
F.0 na categoria sub-17. A atividade foi realizada para mostrar que a participação das meninas é 
fundamental nas modalidades esportivas e também para que elas vejam que para ter oportunidades 
basta que elas participem. 

No dia 16 realizamos um jogo amistoso de voleibool Masculino e Feminino no Ginasio Airton Sena 
com a equipe da Cidade de Diadema, com o professor Celso que é uma referência na modalidade 
e no municipio e fizemos dois bons jogos. 
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No dia 17 realizamos a divulgação do rugby para os alunos do ensino médio da Escola Miguel 
Reale, em busca de novos jogadores e jogadoras para equipe de Rugby, atendendo cerca de 410 

alunos da rede Estadual. 

Relatório elaborado pelo coordenador de esportes Orlando Carlos 
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