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OSC: ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ

TÍTULO DO PROJETO/ATIVIDADE/SERVIÇO:  DIAMANTE OLÍMPICO

Período de Vigência: AGOSTO/2022 A JULHO/2023

Período de Aplicação: MÊS DE AGOSTO/22 | 1º PARCELA

Valor Repassado: R$ 8.849,00 (oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais)

RELATÓRIO

DESCRIÇÃO DO OBJETO DESTA PARCERIA:

Fomentar  e  democratizar  o  acesso  à  prática  esportiva,  desenvolver  ações  que  viabilizem

integração social e hábitos de vida ativa, com caráter formativo esportivo na modalidade Judô.

Trazendo em seu arcabouço o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente lei nº

8069 de julho de 1990, artigo 71 “A criança e o adolescente têm direito à informação, cultura,

lazer,  esportes,  diversões,  espetáculos  e  produtos  e  serviços  que  respeitem  sua  condição

peculiar de pessoa em desenvolvimento”. 

A proposta da prática esportiva nesse contexto vislumbra a inclusão social, a preservação de

vínculos  familiares,  a  conscientização  de  princípios  socioeducativos,  emancipadores,  a

aquisição  de  valores  de  direitos  e  deveres,  a  solidariedade,  o  aprimoramento  do

desenvolvimento psicomotor e a melhora do condicionamento físico.

AÇÕES DESENVOLVIDAS, NO PERÍODO, PARA CUMPRIMENTO DO OBJETO:

No mês de agosto demos o start nas ações para início da execução do projeto, esse

mês  foi  destinado  para  as  contratações  dos  profissionais  através  do  Processo  Seletivo

Simplificado feito pela Kiai-Kan e divulgado de forma ampla no site e nas redes sociais da

mesma, e o período de divulgação e inscrição de usuários para atendimento nas aulas. 

O intuito do processo seletivo simplificado era a contratação de Professores de Judô,

graduados na modalidade na Faixa Preta e inscritos no Conselho Regional de Educação Física

de  forma  transparente  e  impessoal.  No  mesmo  processo  foi  contratado  o  Auxiliar

Administrativo, responsável por receber e armazenar fichas de inscrição, fazer a impressão de

listas de presenças, receber os relatórios dos professores e construir o relatório de execução

de objeto mensal.

Seguindo as ações,  após feita a contratação dos mesmos, partimos para a fase de

Divulgação do Projeto,  onde foi  necessário que os professores contratados fossem até os

locais de execução das aulas com a finalidade de divulgar a partir de entregas de panfletos e



anunciar o projeto nas salas de aula, neste mesmo sentido a Kiai-Kan divulgou em suas redes

sociais sobre o inicio do projeto e inscrições.

Após realizada as divulgações, foi necessário que os professores fizessem “plantões”

nos locais de desenvolvimentos das aulas, para realizar as inscrições, o que foi extremamente

importante  para  o  projeto,  demonstrando  que  a  comunidade  busca  atividades  para

complementação do período ocioso de seus filhos (as) e também procuram o esporte, como

método para promoção de saúde.

Ademais,  metas  estão  sendo  atingidas  tanto  em  âmbito  quantitativo,  quanto  no

qualitativo.

METAS:

ÂMBITO: META ATINGIDA: AFERIDOR:

Quantitativo Contratação  dos  profissionais

através  do  processo  seletivo

simples amplamente divulgado;

Divulgação  do  processo  nas  redes

sociais  (Prints);  Ata  de  seleção  e

contratação (Contratos);

Quantitativo Divulgação do Projeto Quantidade de pessoas alcançadas

para realizar inscrição;

Quantitativo Inscrição do Projeto Número  de  pessoas  alcançadas,

fichas  de  inscrições,  fotos  dos

responsáveis realizando inscrições;

EMISSÃO:

Data:  10 de setembro de 2022

INSTITUTO KIAI-KAN
PRESIDENTE:

ADILSON CLEMENTE DA SILVA 
CPF/MF sob n° 147.897.628-40

RG de n° 22.898.991-7 SSP/SP

ANEXOS: Documentos comprobatórios do cumprimento do objeto e dos meios para aferição 

(relatórios técnicos, listas de presença, relatórios fotográficos etc.)
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