
 

 

  
 

Equipe: Iniciação E Formação 

Idade: 07 a 13 anos E sub 15,18, 21 e adulto. 

Local: Núcleo do Jardim Paraty– EMEB Maria Antônia Stevonato 

Dias: segunda e quarta feira   

Horário: 18:00 - 19:00 / 19:00 - 20:00 /20:00 - 22:00 

Professor: Dalton Romeu da Silva  

Numero Participantes: 70 alunos 

 

 

 

  

O Plano tem como proposta, sendo uma aula para crianças iniciantes com 
turma mista (masculino e feminina). 

O conteúdo destas aulas é de quedas, rolamentos e golpes, fazendo com que os 
alunos vivenciem de forma lúdica e recreativa as técnicas aplicadas nas aulas, dando 
continuidade ao trabalho desenvolvido nos meses anteriores.  
 Neste mês, no dia 10, os alunos participaram da 2º Copa Luiz Antônio realizado 
em Luiz Antônio/Sp onde ficamos em 2º lugar na competição. 

Os alunos participaram também do IV Open de Encerramento Mogiana 
realizado na cidade de Ribeirão Preto/Sp, onde a Kiai-Kan sagrou-se CAMPEÃ geral da 
última competição da FPJ (Federação Paulista de Judô). Os atletas francanos somaram 
137 pontos com 89 atletas. 

A Associação no dia 26 de novembro realizou nas dependências do Hotel Dan 
Inn o Cerimonial de Outorga de Faixas 2019 esteve presente ilustríssimas autoridades 
do município, entre eles o secretário de esporte arte lazer e cultura Sr. Elson Bonifácio 
conhecido como “Boni”, o Sr. Thales Nunes representando o Sr. Marlon Centeno 
presidente da FEAC – Fundação Esporte Arte Cultura e o Sr. Marcos Silva 
representando o diretor de esportes Sr. Claudio Oda. O evento celebrou o empenho, 
respeito, disciplina e amizade que unem os nossos alunos, além da conquista de uma 
nova etapa na aprendizagem judoistica. 
 
Metas atingidas:  
 

Incentivando a frequência na escola, pois somente é aceito nos treinos de 
acordo com a boa disciplina na escola tanto nas notas quanto na presença. 
 Presença em festivais para dar aptidão no meio competitivo. 
 

 

RELATÓRIO TÉCNICO – JD. PARATY 
OUTUBRO 2019 

 

Descritivo da aula 



 

 

Conclusões: 
Conforme Termo de Colaboração contrato nº 0017/19, processo nº 2019017705/19, 
chamamento nº 0002/19, as metas estão sendo atingidas tanto ao quantitativo quanto 
no qualificativo.  
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