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Iniciamos o mês de fevereiro com a contratação da estagiaria do ensino médio 
Emilly Wellingtha para auxiliar nos treinos de Rugby e do estagiário do ensino médio Pablo 
Gomes para auxiliar nos treino da quadra do Centro Público Eldorado com a professora 
Lilian na parte da tarde. 

Tivemos a contratação do professor Reginaldo Luiz para dar treinos na quadra da 
rua das Magaridas a na parte da tarde e na quadra do centro público Eldorado na parte da 
noite fazendo trabalho sozinho, e tambem para participação de jogos aos sábados quando 
for programado. 

Iniciamos as formações das turmas na quadra do centro público e começamos os 
trabalhos na quadra da tres na rua das Margaridas, com o intuito de trazer vida ao bairro e 
trazer as crianças para utilizar o espaço que estava abandonado pela comunidade. 

No dia 01 iniciamos os treinos de Karatê na ACER BRASIL com o professor 
Rogerio, com os treinos aos sábados. 

No dia 07 tivemos a visita dos jovens da escola ST.Paul's Scool que veio pra 
conhecer a turma de futsal de 07 a 10 anos onde vamos realizar um projeto onde as 
crianças vão vivenciar atividades em um ambiente diferente que vai ser lá no colegio, onde 
vão aprender um pouco mais das outras modalidades e conjunto com as crianças la do 
colegio. 

Na semana do dia 10 realizamos a divulgação na Escola Annette Melchioretto para 
os alunos do ensino fundamental I com idade de 06 á 10 anos e para as alunas com intuito 
de formar uma turma só para meninas dentro da escola e atendendo assim cerca de 600 
crianças com a divulgação das nossas atividades. 

E a formação da turma só para meninas de terça e quinta na escola com uma hora 
de atividade assim que as crianças saem da escola no periodo da tarde entre as 18h e 19h 
horas,para cerca de 20 meninas a turma. 

Na semana do dia 17 realizamos a divulgação das aulas de Rugby no SESI 
Diadema para os Alunos da Escola Miguel Reale, com o intuito de trazer mais alunos para 
os treinos de rugby fizemos a divulgação para cerca de 1100 alunos do ensino 
fundamental II e ensino médio da escola. 

No dia 29 realizamos um jogo amistoso com a equipe de futsal da Vila Mulford com 
atendidos de 11 á 15 anos de idade divididos em duas categorias e fizemos três jogos 
Sub-13 e Sub-15. 
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Durante todo esse mês atendemos cerca de 340 alunos em todas as nossas 
atividades. 

Inicio dos treinos de Karatê turma do professor Rogério. 

Inicio dos treinos na quadra da Rua das Margaridas para crianças, jovens e 

adolescentes de 07 a 20 anos com o professor Reginaldo. 
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Visita dos jovens alunos do colégio St. Paul's School. 

Inicio das turmas do Centro Público Eldorado na Rua Bituva para criança, jovens e 

adolescentes de 07 a 24 anos. 
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Jogo amistoso categoria sub-13 e sub-15, dia 29. 

Relatório elaborado pelo coordenador de esportes, Orlando Carlos. 

Diadema, 29 de fevereiro de 2020. 

J
i 

Michael Santos 
Secretário Geral 
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