
 

 

 

Equipe: talentos/ rendimento 

Idade: 9 anos acima ( atletas federados) 

Local: Sede 

Dias: Segundas, Quartas e Sextas- Feiras 

Horário: 14;30 às 17;30 

               19:00 às 20:00  

               20:00 às 21:30  

Professores: Carlos Zacarias e Luzia Lourenço 

Numero Participantes 90 alunos 

 

 

O Plano Maio, mês em que , além de tantas outras atividades habituais, fora lançada por nós da 
associação Kiai- Kan de Judô a campanha do agasalho “ Um inverno mais  Feliz!!! A campanha tem 
por objetivo principal, atender aos moradores de rua e em geral as famílias de baixa renda. A 
proposta foi bem recebida por todos os atletas de várias faixas etárias , que entenderam a garande 
importância de tal ação. Afinal de contas, o Judô é também uma ferramenta de ação social, inclusão e 
uma forma de contribuir com a sociedade de uma forma geral.Tem  como proposta, não só a 
arrecadação , como também a distribuição desses agasalhos feitas pelos próprios alunos, para que 
conheçam a dura realidade desses menos favorecidos. Os atletas do treinamento e rendimento, 
também participaram de competições no mês de Maio, e com grandes resultados.  
 
                                                         AULAS PRÁTICAS 
 
Algumas recreações foram feitas também pra essas duas classes específicas de atletas, como forma 
de diversão e aquecimento: nunca três, uma forma de pegador , onde o objetivo é a formação de 
pares, enquanto se trabalha também a parte aeróbica, futebol americano, onde se trabalham 
combinados, força, velocidade, fôlego e o grupo como um todo, sendo direcionado, dando a eles, o 
real sentido de uma equipe coesa. A parte específica na luta de chão, foi também o alvo neste mês de 
Maio. Treinos exaustivos de entradas de golpes e handoris foram enfatizados, já que havia m os 
torneios regionais classificatórios para o Estadual e também os Joguinhos da Juventude, tendo como 
sede a nossa cidade de Franca.  
 
 
                                                     METAS ALCANÇADAS  
No dia 5 de Maio participamos do Campeonato Regional de Judô da F.P.J , CLASSES SUB 13, na cidade 
de Ribeirão Preto, fase eliminatória do Campeonato Estadual que será realizadodia 11/8 em Serrana-
SP. OS resultados foram estes: sub 11 ligeiro Kauã Carrijo  - Campeão , Sub 11 ligeiro Diego de Paula 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
MAIO 2018 

 

Descritivo da aula 



 

 

terceiro lugar, Sub 11 meio leve Murillo Enrique – Campeão ,Nycolas di Lello Sub 11 leve – Campeão 
,Heitor Brabo Sub 11 medio- terceiro lugar , Estevão Mury CoelhoSub 13 pesado- terceiro lugar, Kauã 
Palmeira Sub 13 super pesado- terceiro lugar, Maria Vitória Sub 13 pesado- Campeã, Catarine 
Brentine Sub 11 leve- CAMPEÃ, Eduarda Moreira Sub 13 medio- Campeã . Também participamos da 
vigésima sétima edição da Copa Ipanema Clube de Judô, torneio este, que por conseguinte, se deu no 
mesmo 5 de Maio logo após as seletivas do Torneio Regional de JUDÔ. Com 16 atletas do 
treinamento e rendimento, fomos vice campeões geral da competição, ganhando um belíssimo 
troféu, em apenas duas categorias não conseguimos medalhas, ainda assim, serviu de grande 
aprendizado para nossos atletas. Por tudo isso acreditamos , que as metas para o mês de Maio foram 
alcançadas com êxito, graças ao empenho e determinação dos atletas, e agradecimentos especiais a 
Prefeitura Municipal de Franca e a FEAC, sem os quais, não seria possível estes resultados. Esperamos 
poder melhorarmos cada vez mais.  
. 
 

 
Conclusões: 
Conforme Termo de Colaboração contrato nº 0009/18, processo nº 015513/2018, as metas estão 
sendo atingidas tanto ao quantitativo quanto no qualificativo.  
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