
 
 

  

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE OBJETO: MÊS DE ABRIL 

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0017/19 | PROCESSO Nº 201917705 | CHAMAMENTO Nº 002/19 

 

 

OSC: ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ 

Título do Projeto/Atividade/Serviço:  DIAMANTE OLÍMPICO 

Período de Vigência: ABRIL A DEZEMBRO 

Período de Aplicação: Mês de Maio | 3º PARCELA 

Valor Repassado no período: R$ 20.285,26 (VINTE MIL DUZENTOS E OITENTA E 

CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) 

 

 

RELATÓRIO 

Descrição do Objeto desta parceria: 

 

No Rendimento: 

 o objetivo é formar atletas de ponta, capazes de representar a cidade de Franca em 

competições regionais, estaduais, nacionais e internacionais com competência e chances 

de conquistar medalhas e marcar presença em pódios, além de apresentar bom 

desempenho em seletivas e torneios classificatórios. Avaliar e preparar os atletas e a 

equipe para a otimização de seu desempenho esportivo. 

 

Na Formação: 

 O objetivo maior é utilizar o esporte como ferramenta eficaz, capaz de intervir no 

desenvolvimento humano de crianças e adolescentes, através do oferecimento de aulas de 

judô educacional. Para isso, serão trabalhados três planos: esporte, educação e cidadania. 

No âmbito do esporte, o objetivo será oferecido treinamento técnico qualificado e capaz de 

propiciar a participação dos atletas em competições variadas, como amistosos, dentre 

outros; proporcionar um convívio saudável, visto que o judô é um esporte de grande apelo 



 
 

  

educativo e disciplinar; e, por fim, impor regras de conduta e o exercício do respeito, 

afastando a agressividade e a delinquência, bem como o bullying. 

Na conduta de educação o foco é escolar, com o bom desempenho escolar utilizado como 

medida determinante para a graduação dos atletas, participação de campeonatos. Neste 

diapasão leva-se em consideração as notas, assiduidade e comportamento, bem como 

ocorrências disciplinares. Para tanto, é criado um grupo de apoio aos estudos com 

atividades extracurriculares que contribuem com desenvolvimento e evolução das crianças 

e adolescentes envolvidas no processo. 

Já no campo da cidadania, serão formados grupos de reflexão com foco em assuntos como 

o consumo de drogas lícitas e ilícitas, sexualidade, gravidez, doenças sexualmente 

transmissíveis, métodos anticoncepcionais, entre outros. O trabalho também tem como 

meta afastar a incidência de dependência química e estimular o comprometimento das 

famílias com o desenvolvimento humano do atleta, através de palestras, reuniões, oficinas 

de desenvolvimento e a efetiva participação no cronograma atual de atividades. 

Através de seus professores, especializados no ensino da modalidade com vivência em 

competições e experiência consolidada na área, a Associação Kiai-Kan supre uma lacuna 

que quase nenhum município brasileiro consegue fornecer: o ensino de uma arte marcial 

olímpica competitiva de maneira completa, atenciosa e profissional, que “pegue” uma 

criança inexperiente e o transforme em um atleta capaz e preparado. O desenvolvimento 

do projeto lapida talentos para competições de nível profissional, dando chance a 

crianças da periferia que dificilmente teriam acesso ao esporte. Através de olhar clínico, 

experiente e especializado, selecionam-se crianças e adolescentes que são treinados para 

integrarem a equipe de rendimento e representarem a cidade de Franca em variadas 

competições pelo estado, Brasil e mundo. 

 

Ações desenvolvidas, no período, para cumprimento do objeto: 

No Rendimento: 

A equipe de alto rendimento vem treinando regularmente Segundas, Quartas 

e Sextas das 15h às 17h e das 20h às 22h.  As aulas do mês de maio ocorreram 

normalmente golpes demasiadamente corretos, cobrando os nomes dos golpes e 

contragolpes, regras, força física, corridas, flexões, agachamentos e abdominais, para 

o aumento da força, resistência e agilidade. 

O Plano junho foi à conclusão de planejamento feito anteriormente, com 

relação aos objetivos e resultados. Os atletas sabem da importante missão que tem 

pela frente, visando bons resultados nos jogos regionais, na cidade de Franca, claro 



 
 

  

que com mais cobrança os treinamentos foram intensificados. 

No mês de junho a equipe de rendimento iniciou o mês participando do 

campeonato III Open Aspirante 2019, que aconteceu dia 01/06 em São Paulo/Sp, 

onde tivemos 3 atletas classificados para o Paulista Aspirante.  

Participamos também com 5 atletas do campeonato Paulista Sub-13 e Sub-15 

em São Carlos no dia 08/06, vale destacar a atleta Maria Victória Sub-15 Superpesado 

que sagrou-se vice campeã paulista. 

Dia 15/06 aconteceu o campeonato paulista Sub21 campeonato esse onde 

tivemos três atletas na fase final, que fizeram lutas acirradicimas para levar o titulo de 

campeões paulistas na cidade de Hortolandia/SP. 

Nos dias 17/06 e 18/06 tivemos atletas representando o município Francano 

na fase final da 36ª Edição dos Jogos da Juventude na cidade de Marília/SP. 

E por fim tivemos o campeonato paulista fase final em Vargem Grande do 

Sul/Sp onde o atleta Murillo Andrade sagrou-se vice campeão na categoria pesado 

sub09. 

Atletas foram convocados pela federação Paulista para participarem do 

campeonato paulista fase final após suas participações nos Opens de São Paulo/Sp, o 

que mostra mais uma vez que o trabalho realizado está tendo seus resultados, e mais 

uma vez, estamos preparando-os para os jogos regionais, com tantas finais de 

paulistas. 

 

Na Formação: 

No mês de junho, as crianças seguiram treinando com grandes resultados, os 

treinos começaram na medida do possível mais fortes, com aumentado e esforço de 

atividades físicas e com aplicação de golpes, sendo cobrado o vocabulário do judô. 

Participamos do Festival Escolar de Judô realizado em Ribeirão Preto/Sp no dia 

16/06, festival esse que tinha o intuito de mostrar o lado competitivo do judô aos 

novos “faixas brancas”, iniciantes que já começaram a se familiarizar com o meio 

competitivo. 

Com o início do inverno, nosso foco foi um preparo físico diferenciado e bem 



 
 

  

supervisionado de perto, pois entendemos que, um aquecimento maior, e 

alongamentos direcionados com estes propósitos, tornam – se menores os riscos de 

lesões, ocasionadas pela estação fria. Mais, nem por isso nos descuidamos da parte 

técnica, voltadas excepcionalmente para as técnicas de pernas e pés, ou ashi –waza 

para eles.  

 

 

Descrição da Meta (Objetivo Específico)              

Qualitativas  

Alcance 

 Representar dignamente a cidade 

de Franca, tanto Prefeitura 

Municipal quanto FEAC (Fundação 

de Esportes, Arte e Cultura) em 

todo o território nacional através 

de competições 

Indicador: filiar Federação 

Paulista de Judô (FPJ)  

                        Filiar  Confederação 

Brasileira de Judô (CBJ); 

65 judocas filiados a Federação Paulista de Judô e 

a Confederação Paulista de Judô registrado pela 

Associação Kiai-Kan de Judô no ano de 2019. 

 Participar de torneios amistosos 

com a equipe de formação 

desportiva para incentivar os mais 

jovens, visto que uma equipe será 

o espelho da outra; 

No mês de junho a equipe de formação 

participou do Festival Escolar de Judô realizado 

em Ribeirão Preto/Sp no dia 16/06. 

 Participar de Jogos escolares, 

Jogos Regionais e Jogos Abertos, 

com o dever de obter bons 

resultados para a cidade; 

No mês referido tivemos a equipe de rendimento 

participando da fase final da 36ª Edição dos Jogos 

Abertos da Juventude.  

 Manter e aumentar a presença 

massiva nos pódios das 

competições paulistas. 

No mês de junho a equipe participou de finais de  

campeonatos paulistas e medalhando alguns 

atletas se  faz a presença nos pódios e mostrando 

o judô Francano.  



 
 

  

Resultados:  

Campeonato Paulista Final Sub13/15:                        

Maria Victoria Souza Silva – Vice-Campeã           

Kauã Quintanilha – Participação                                     

Diogo Messias Fernandes – Participação            

Jennifer Dayene   – Participação                                

Glenda Abreu – Participação                                                   

 

Jogos da Juventude fase final:                                                        

Sophia Oliveira Campeã – Participação                                     

Junya Oliveira Campeã – Participação                                     

Rodrigo Riatto Campeão – Participação                                     

Ygor de Souza Campeão – Participação                                     

Danna Ashley Campeã – Participação                                     

Ryaan Quintanilha – Participação                                      

 

Campeonato Paulista Final Sub21:                               

Junya Oliveira – Participação                                     

Lazaro Macedo – Participação                                     

Rodrigo Riatto – Participação                                      

 

 

Campeonato Paulista Final Sub09/11:                      

Murillo Andrade – Participação                                   

Maria Eduarda Pizzo – Participação                                     

Khauan Vicente – Participação                                     

Gabriel Garcia – Participação                                                          

 Ter 50 atletas integrantes da 

equipe de rendimento, 

representando a cidade em 

diversas categorias; 

Hoje temos 65 atletas participantes da equipe 

que representa o município de Franca/SP. 

 Cumprir cronograma de 

treinamentos estabelecidos para 

o ano de 2019, com atividades 

diárias durante o período de 

vigência da parceria. 

As rotinas estabelecidas no plano de trabalho 

estão sendo seguidas à risca, tendo seus treinos 

diários todas Segundas, Quartas e Sextas das 15h 

ás 17:30h e Segundas e Quartas das 20h00 ás 

22h00. 



 
 

  

 Estar presente em, pelo menos 

oito (8) competições oficiais 

realizadas pela Secretaria de 

Esportes do Estado de São Paulo 

e Federação Paulista de Judô, 

conforme calendário 

disponibilizado no item 7.3 e os 

oficiais anexados a este plano. 

Neste mês os judocas participaram de três 

competições realizadas pela Federação Paulista 

de Judô, e uma competição da selj. 

 Levar a prática do judô a cada 

vez mais crianças e 

adolescentes, atingindo um 

grande público que possibilite a 

busca por novos talentos a 

serem futuramente aproveitados 

na equipe de rendimento; 

Indicador: realizando 

divulgação em escolas e 

informativos  

 

Para realizar esta divulgação existe o marketing 

feito através de nossa pagina no facebook e no 

nosso da entidade.  

 

 

 

 Oferecer condições adequadas 

para a prática esportiva 

educacional de qualidade; 

Indicador: local especifico 

tatame adequado e amplo  

Todos os núcleos desta entidade já têm um 

tatame para realização das atividades. 

 Formar não apenas futuros 

atletas, mas cidadãos 

disciplinados, respeitosos e 

conscientes de sua atuação tanto 

em sua comunidade quanto na 

cidade; 

Indicador: o judô busca 

respeito mútuo quando 

utilizamos pessoas para 

usarmos nos treinos assim 

formamos pessoas (palestras) 

Para o mês de junho ainda não foi utilizado 

métodos como palestras. 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 Melhorar o desempenho motor 

dos alunos diretos, bem como 

seu autocontrole; 

       Indicador: exercícios de 

coordenação motora a luta exige alto 

controle  

Para um desempenho melhor do autocontrole foi 

passado exercícios de bilateralidade e 

coordenação motora, e os professores darão 

continuidade em exercícios nos treinos diários.  

 Estimular os alunos a ter 

responsabilidade no 

cumprimento das obrigações 

referentes às aulas da 

modalidade, como frequência, 

asseio e cumprimento de 

horários; 

Indicador: 03 faltas perde a 

vaga , professor olha higiene 

pessoal, atraso de 05 minutos 

autorizado  

Buscando que os alunos não sejam apenas 

talentos no esporte e sim cidadãos do bem, a 

Kiai-Kan busca comprometimento com as aulas, e 

com a escola que foi cobrado o caderno dos 

alunos e boletim.  

 

 

 

 

 

 Difundir a filosofia e sabedoria 

do esporte que prega, acima de 

tudo, a não violência; 

Indicador: judô é um esporte 

que utiliza pessoas seres 

humanos, a filosofia oriental 

pressa o respeito o aluno que 

utilizar do judô fora do tatame 

será suspenso das aulas.  

Ainda não tivemos nenhum acontecido parecido.  

 Participar de torneios amistosos 

no estilo festival para o incentivo 

à prática competitiva saudável; 

Indicador: federação paulista e 

outros parceiros que realizam 

eventos  

No mês de junho a Kiai-Kan participou do Festival 

Escolar de Judo de âmbito regional para as 

crianças se adaptarem ao ritmo competitivo. 

 Incentivar a equipe de formação 

desportiva com o oferecimento 

Esse treino acontecerá em julho, onde os judocas 

do rendimento estarão em Franca/Sp para a 60º 



 
 

  

de experiência,  

Indicador: levar a equipe de 

rendimento para treinar junto 

com a formação desportiva, 

oferecendo palestras de como foi 

sua trajetória até o rendimento  

Edição dos jogos regionais, como a atleta Sarah 

Chaves irão contar suas experiencias como por 

exemplo quando foi campeã na Croácia em 2017. 

 Realizar eventos esportivos na 

cidade para promover a 

modalidade e seus parceiros; 

         Indicador: bonenkay melhores   do 

ano  

O bonenkay acontece apenas no final do ano. 

 

Justificativa (CASO AS METAS PROPOSTAS NÃO TENHAM SIDO ALCANÇADAS): 

Algumas das metas propostas descritas acimas não foram alcançadas pois dependem que o 

projeto esteja mais desenvolvido, enquanto outras foram planejadas para o final do projeto 

como o bonenkay  

 

 

Descrição da Meta (Objetivo Específico)              

Quantitativas  

Alcance 

 Ter 50 atletas integrantes da equipe 

de rendimento, representando a 

cidade em diversas categorias; 

65 judocas filiados a Federação Paulista de Judô 

e a Confederação Paulista de Judô registrado 

pela Associação Kiai-Kan de Judô no ano de 

2019. 

 Núcleo bairro Santos Dumont 

 

Número de alunos: 

aproximadamente: 90 

89 alunos atendidos no bairro Santos Dumont 

nas turmas de Segundas e Quartas-Feiras das 

18h00h ás 19h00 e 19h00 as 20h00. 

 Núcleo Jd. Aeroporto 

 

Número de alunos: 

aproximadamente: 80 

70 alunos atendidos no núcleo do Jd. Aeroporto 

nas turmas de Terças e Quintas-Feiras das 

18h00 ás 19h00, 19h00 ás 20h00 e 20h00 ás 

21h30. 



 
 

  

 Núcleo Jd. Paraty 

 

Número de alunos: 

aproximadamente: 70 

47 alunos atendidos no Jd. Paraty nas turmas de 

Segundas e Quartas-Feiras das 18h00h ás 19h00 

e 19h00 as 20h00. 

 Núcleo Vila Chico Júlio 

 

Número de alunos: 

aproximadamente: 80 

42 alunos atendidos Na Vila Chico Júlio nas 

turmas de Segundas e Quartas-Feiras. 

 Núcleo Jd. City Petrópolis 

 

Número de alunos: 

aproximadamente: 70 

95 alunos atendidos no núcleo do Jd. City 

Petrópolis nas turmas de Terças e Quintas-

Feiras 

Está prevista a participação da equipe de 

formação em seis eventos previstos para 

todo o ano de 2019. 

DATA EVENTO LOCAL 

1º semestre  Festival 

sicoob 

cecremef  

Usina de 

estreito  

1º semestre Festival  Ribeirão 

Preto – 

SP 

1º semestre  25ª Copa 

Ipanema 

Clube 

Ribeirão 

Preto – 

SP 

2º semestre  5º Open de 

Encerramento 

Ribeirão 

Preto – 

SP 

2º semestre  Festival   A definir  

2º semestre Festival  A definir  

15 a 

17/12/2019 

Bonenkay 

Melhores do 

Ano 

Franca – 

SP 

 

No mês de junho a equipe de formação 

participou do festival escolar de judô realizado 

em Ribeirão Preto/Sp. 

 



 
 

  

Justificativa (CASO AS METAS PROPOSTAS NÃO TENHAM SIDO ALCANÇADAS): 

Tivemos ajustes nas turmas, e nossas metas quantitativas não foram totalmente alcançadas, a 

entidade irá providenciar as medidas cabíveis para ir atrás de novos alunos ao projeto. 

 

Emissão: 

Data:  05 de julho de 2019 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDO  

PRESIDENTE: 

ADILSON CLEMENTE DA SILVA  

CPF/MF sob n° 147.897.628-40  

RG 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.) 

 

66 995 440 / 0002 - 15 

.ASSOCIAÇÃO KIAI-KAN DE JUDÔ                              

R. Padre Conrado, nº 605                                    

Vila Santos Dumont                                           

Cep: 14405275                                                

Franca – São Paulo 


