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1. INTRODUÇÃO 

2019 foi um ano bastante complexo para o país como um todo, o que requereu da Fundação 
Tênis constante revisão e ajuste de suas ações. Todavia, os valores trabalhados por meio 
da metodologia da Fundação Tênis estão claramente e cada vez mais, incorporados na vida 
das crianças e adolescentes, assim como por parte das equipes e parceiros da instituição. 
A Fundação Tênis segue focada na sua missão de além de aulas de tênis, ter o esporte 
como meio de construção de um futuro melhor através do desenvolvimento de atitudes e 
valores que possam potencializar a inclusão de todos e todas na sociedade. 
No ano de 2019 tivemos a média mensal de 1075 crianças e adolescentes assistidos, sendo 
que encerramos o ano atendendo 1353 alunos em nossos 13 núcleos de atividade.   
 

2. MISSÃO, VISÃO e VALORES 

Missão 
Promover o desenvolvimento socioeducacional de crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade, através do esporte, oportunizando um novo projeto de vida. 
 

Visão 
Ser referência no desenvolvimento de crianças e adolescentes, por meio da prática 
esportiva, atendendo anualmente 2 mil crianças até 2021. 
 

Valores 
Amizade, Excelência, Respeito e Ética. 
 

Valores Educacionais 



 
 

Alegria do esforço; Jogo limpo (fair play); Respeito pelos outros; Busca pela Excelência; 
Equilíbrio entre corpo, vontade e mente.  
 

3. METODOLOGIA 

A Metodologia Pedagógica da Fundação Tênis está alicerçada na concepção de educação 
baseada nos quatro pilares da educação recomendados pela UNESCO para o 
desenvolvimento de potenciais: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver 
e aprender a ser. Aliado a isso, a Educação Olímpica proporciona uma base forte para 
desenvolver nos educandos os Valores Educacionais Olímpicos – Amizade, Respeito e 
Excelência – que reúnem os três domínios do aprendizado: cognitivo (intelectual), afetivo 
(social/emocional) e cinestésico (físico). As aulas ocorrem duas vezes por semana e tem 
duração de 50 minutos cada. São três pontos chave na metodologia: 1) plano e formato da 
aula; 2) capacitação continuada e 3) comitê pedagógico. O plano de aula foi elaborado para 
atender as necessidades das equipes de quadra e abarcar tanto as questões de Educação 
Olímpica quanto as de técnica de tênis. É dividido em quatro partes que correspondem ao 
formato das aulas: ritual de entrada, desenvolvimento, ritual de saída e pós-aula. Após 
reunião da equipe para passagem do plano, acontece o ritual de entrada, no qual os alunos 
são recebidos e o professor retoma os conteúdos da aula anterior e expõe os objetivos 
técnicos e atitudinais da aula do dia. Sem demora, prossegue-se para a execução dos 
exercícios e atividades que estimulam o desenvolvimento físico e cognitivo. Após a parte 
prática, acontece o ritual de saída, momento em que os alunos relacionam as vivências 
propiciadas pelo jogo e a prática esportiva com os fatos da vida fora das quadras. Também 
é nesse momento que os alunos podem reconhecer as atitudes positivas dos colegas ou as 
próprias, por meio do incentivo e/ou elogio. Por fim, no pós-aula, a equipe reunida pontua e 
registra os destaques, além de avaliar e definir ações para a próxima aula. Com o objetivo 
de potencializar e garantir a aplicação da metodologia, existe um processo de capacitação 
continuada que orienta e estimula o desenvolvimento de competências dos professores e 
monitores. A ferramenta chamada Coaching Pedagógico auxilia os coordenadores de núcleo 
a identificarem, semanalmente, os pontos de melhoria no trabalho das equipes de quadra. 
Além disso, são realizados dois Seminários de capacitação por ano, que buscam o 
desenvolvimento de todas as áreas da instituição. Por fim, existe o Comitê Pedagógico que 
atua com o intuito de dar suporte e formação continuada aos coordenadores de núcleo, 
professores e monitores. Somado a isso, fornece e mantem atualizadas as bases teóricas 
do trabalho pedagógico, sendo também responsável por definir e desenvolver os conteúdos 
dos seminários de capacitação. 
 

4. DESTAQUES 2019: atividades, ações institucionais e acontecimentos especiais 
da Fundação Tênis em 2019 

Abaixo podemos acompanhar as ações e atividades mais relevantes e especiais no ano de 
2019. São ações institucionais ou fatos que marcaram o ano da Fundação Tênis que não 
são atividades de rotina nas aulas e atividades, sendo eles:  

 



 
 

1. Em 2019 a Fundação Tênis foi reconhecida como signatária do Pacto Global da ONU. 
No dia 29 de janeiro 2019, a ONU oficialmente reconheceu que a 
Fundação Tênis contribui para a missão do Pacto Global de criar um 
mundo melhor para as próximas gerações. Nos tornamos signatários com 
o objetivo de validar e reforçar nossa contribuição com os ODS (objetivos 
de desenvolvimento sustentável), por entendermos que os nossos 
valores e princípios de trabalho vão ao encontro dos princípios do pacto 

Global da ONU. A Fundação Tênis já contribui para que os 17 ODS e suas 169 metas 
sejam alcançados até 2030. No entanto, se candidatou e foi aceita para promover 
impacto direto de três destas sendo elas ODS 3 (Saúde e Bem Estar), ODS 4 (Educação 
de Qualidade) e ODS 8 (Trabalho Descente e Desenvolvimento Econômico). 
       
 
 

 
Em cada atividade desenvolvida pela Fundação Tênis que contribua diretamente com a 
missão do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), identificaremos com 
a imagem de uma ou mais das 17 ODSs.  
 

2. O fato que mais diferenciou este ano dos demais foi o crescimento em relação a alunos 
assistidos e consequentemente de escolas e instituições parceiras. Passamos de uma 
capacidade máxima de ocupação de 884 alunos em dezembro de 2018, para 1390 
alunos em dezembro de 2019, ampliando a parceira com escolas publicas e instituições 
para 28. Isto se tornou possível através da abertura de mais quatro novos núcleos, todos 
com capacidade de atendimento de 100 alunos. Em Porto Alegre, mês de abril, abrimos 
o núcleo da Bom Jesus. No estado de São Paulo, iniciamos em junho os núcleos de 
Água Branca, em São Paulo capital, e Jacareí. Ainda em São Paulo em dezembro, 
abrimos o núcleo de Jundiaí. Paralelamente a estes novos núcleos tivemos nos núcleos 
já existentes de Porto Alegre a ampliação de 100 para 125 alunos em quatro de nossos 
núcleos, sendo eles Humaitá, Marinha do Brasil, PUCRS e Pão dos Pobres. O número 
de alunos assistidos em dezembro de 2019, já com a nova capacidade, foi de 1353 
alunos.  

 
 
 
 
 
 
 

3. A realização mais uma vez do Torneio de Integração da Fundação Tênis, o Rolando  
Garra. Em sua 12ª edição, este aconteceu mais uma vez na matriz, em 
Porto Alegre, no mês de julho dias 24 e 25, com a participação de todos 
os oito núcleos e suas 17 escolas públicas parceiras do estado do Rio 
Grande do Sul. Além disto, teve mais a participação de dois 
representantes dos núcleos de Pirituba e Santana de Parnaíba de São 

Paulo. Neste ano, o torneio teve a participação de 820 alunos, divididos em quatro 
grandes grupos de nível técnico sendo eles: Gol a gol, com duas categorias; Mini Tênis, 



 
 

com oito categorias; Quadra 3/4ºs, com sete categorias e Quadra inteira com oito 
categorias. No total foram 25 categorias que ocuparam três quadras oficiais de tênis, 
quatro quadras poliesportivas transformadas em quadras de tênis 3/4ºs e mais uma 
quadra poliesportiva que hospedou as 5 quadras de mini tênis. Paralelamente ao torneio 
de tênis, tivemos ainda uma quadra com brinquedos infláveis e uma área de lazer. Nos 
dois dias de evento, foi servido almoço e dois lanches para todos os alunos e voluntários 
do evento totalizando cerca de 4900 refeições/lanches. Infelizmente, na filial no estado 
de São Paulo, não conseguimos realizar a 5ª edição do Rolando Garra São Paulo com 
os núcleos locais. A não viabilização de apoiadores financeiros para o evento foi o fator 
determinante para a não realização do evento.  
 
 

 
 
 

4. Eleição do Aluno Pierre de Coubertin. Uma vez ao ano, cada núcleo da Fundação 
Tênis faz a eleição do seu “Aluno Pierre de Coubertin”. O 
processo de escolha tem um caráter educacional e busca 
fazer com que os alunos entendam e pratiquem como se dá 
um processo de eleição no Brasil. Desta forma, as eleições 
para o aluno Pierre de Coubertin de cada núcleo, é um 
processo de eleição direta, em dois turnos, com voto secreto, 
onde os próprios alunos elegem o colega que, na opinião 

deles, melhor representa os Valores Olímpicos de Amizade, Respeito e Excelência 
através de suas ações práticas no dia a dia das aulas. No primeiro turno, foram eleitos 
os representantes de cada uma das turmas, e no segundo, todos voltam às urnas para 
eleger o vencedor entre os selecionados no primeiro turno. Os eleitos recebem então a 
medalha Aluno Pierre de Coubertin que é entregue no maior evento da instituição o 
Torneio de Integração Rolando Garra. Neste ano a entrega das medalhas aconteceu no 
dia 24 de julho durante a cerimônia de abertura do evento e foi realizada pelo Sr. Nelson 
Todt, presidente do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin e pelo ex-aluno da Fundação 
Tênis e hoje funcionário da Liberty Seguros Elias Vargas. O Elias é aluno que participou 
do programa Pós Tênis da Fundação Tênis.   
 
 

 
 
 
5. A continuidade em uma maior estruturação do Programa Pós Tênis dentro da 

Instituição. Assim como no ano de 2018, em parceria com o CIEE em Porto Alegre, 
executamos um projeto “Desenvolvendo Competências”, onde através de cinco oficinas 
foram desenvolvidos os seguintes temas: “Comunicação como fator de qualidade”, 
“Desenvolvendo competências no mundo do trabalho”, “Dicção e Oratória: Desinibição” 
e “Processo Seletivo: Organização, Comportamento e Currículo”. Paralelamente ao 
Desenvolvendo Competências, a Fundação Tênis realizou pela primeira vez em sua 
história o seu próprio curso de formação complementar técnica e o chamou de “Jovens 



 
 

Programadores”. O Jovens Programadores teve a duração de nove meses, tendo seu 
início em março e final em novembro de 2019. Os conteúdos desenvolvidos foram: 
Programação Scratch Básica, Editor de Textos Google Docs Básico, Editor de Planilhas 
Google Sheets Básico, Computação Básica, Google Slides, Linguagem Python e 
Empreendedorismo. Ao final tivemos 19 alunos evoluídos, sendo que sete destes 
concluíram todos os módulos.  
O programa Pós Tênis visa oportunizar aos alunos a partir de 15 anos de idade cursos 
de capacitação técnica para potencializar suas chances de inclusão no mercado de 
trabalho formal. Em 2019, 49 adolescentes da Fundação Tênis foram encaminhados a 
cursos profissionalizantes, totalizando assim, como um todo na instituição até dezembro 
2019, 363 alunos que foram para o mercado de trabalho de maneira mais preparada, 
com um leque maior de competências desenvolvidas, ampliando desta forma suas 
perspectivas de inclusão e futuro.   
 
 
 
 
 

 
6. Prêmio Top de Marketing ADVB/RS 2019 na categoria “Top Desenvolvimento Social”. 

Em novembro de 2019, em solenidade especial de premiação, a Fundação Tênis 
recebeu do prêmio de vencedora da categoria Top desenvolvimento 
Social com o “case”: Tênis e Cidadania. O prêmio contempla a 
competência de instituições e profissionais que desenvolveram as 
melhores práticas no estado no estado do Rio Grande do Sul. Foram 
avaliados todos os processos e estratégias praticados e abordados pela 

instituição ao longo destes 18 anos.  
 
7. Projeto “Empoderando Sonhos” da Fundação Tênis. Com o propósito de contribuir 

para uma construção de uma sociedade mais justa, com igualdade de direitos e 
oportunidades, a Fundação Tênis participou do treinamento do programa “Uma vitória 
Leva a Outra”, realizado em parceria da ONU Mulheres com a ONG Empodera. Com 
base nestas orientações e guia de atividades, lançamos o projeto “Empoderando 
Sonhos”. O projeto consiste em oficinas temáticas exclusivas para meninas, ministradas 
somente por mulheres que tratam de assuntos como: liderança e autoestima, 
conhecimentos sobre saúde e direitos e empoderamento e planejamento educacional e 
profissional. O projeto piloto foi realizado somente no núcleo de Santana de Parnaíba, 
São Paulo. O projeto abrange as meninas de 12 a 17 anos e com o sucesso atingido, 
deve ser ampliado para outros núcleos da instituição. 
 
 
 

 
 
 



 
 

8. Em 2019 a Fundação Tênis participou da “Virada Sustentável” em Porto Alegre e em 
São Paulo nos meses de abril e agosto respectivamente. A Virada Sustentável é o maior 

evento de sustentabilidade do Brasil e tem como objetivo promover a 
cultura de sustentabilidade. A concepção da Virada Sustentável é 
baseada nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS, 
definidos pela ONU. As ações envolvem articulação e participação direta 
de organizações da sociedade civil, órgãos públicos, coletivos de cultura 

e esporte, movimentos sociais, empresas, escolas e universidades, entre outros, com o 
objetivo de apresentar uma visão positiva e inspiradora sobre a sustentabilidade e seus 
diferentes temas para a população. A Fundação Tênis, com o propósito de promover e 
propagar uma vida mais saudável e melhorar a qualidade de vida, visando reforçar o 
conceito de reduzir as desigualdades sociais e ampliar o acesso a direitos básicos como 
educação, saúde e esporte, organizou vivências de tênis para todos e todas durante dois 
dias da Virada Sustentável. Em Porto Alegre as atividades foram nos dias seis e sete de 
abril e aconteceram no Parque da Redenção, enquanto em São Paulo, as atividades 
aconteceram nos dias 24 e 25 de agosto no Parque Ibirapuera. A participação da 
Fundação Tênis na Virada Sustentável 2019 teve a parceria e patrocínio da Liberty 
Seguros, mantenedor da Fundação Tênis. 

 
 
 
 

 
9. Semana MOVE 2019. Entre os dias 23 a 27 de setembro a Fundação Tênis participou e 

realizou diversas atividades como forma de promover a Semana 
MOVE 2019. A Semana MOVE trata-se de uma ação de incentivo 
ao esporte e a atividade física, com o objetivo de conscientizar 
pessoas e comunidades para os benefícios de uma vida ativa e 

saudável. Assim, é desenvolvida a partir da ação de pessoas e organizações 
comprometidas com a promoção da Atividade Física e do Esporte para Todos, a nível 
local, regional e/ou mundial. A Fundação Tênis através de suas ações “moveu” cerca de 
1248 pessoas, entre seus alunos e pessoas de instituições parceiras. As principais 
atividades foram: aulas entre alunos da Fundação Tênis e integrantes (funcionários) das 
escolas parceiras. Foram proporcionadas aulas com o objetivo de orientar como é 
possível uma vida mais saudável através da atividade física; encontro entre três núcleos 
da instituição, dando visibilidade ao esporte como meio para uma vida melhor; Circuitos 
ativos com alunos para conhecimento de novas atividades ligadas ao esporte; Atividade 
aberta de jogar tênis para conscientização da importancia da pratica de atividade física. 
No prédio da sede administrativa da Fundação Tênis, duas mini quadras de tênis foram 
montadas no salão de eventos do prédio e assim foi proporcionada atividade para todos 
os interessados dos 15 andares do prédio.    

 
 
 
 



 
 

 
10. Seminários de Capacitação e Desenvolvimento e Reunião Anual de Planejamento 

Pedagógico e Gestão de Indicadores de Indicadores de Resultado. Como planejado, 
a Fundação Tênis realizou em 2019 dois Seminários de Capacitação e Desenvolvimento. 
Nestes seminários são tratados temas institucionais que abrangem a parte 
administrativa, orientações e treinamentos do Comitê Psicossocial e questões 
pedagógicas. Os seminários têm a duração de um dia e participam a superintendência, 
o administrativo, a coordenação, o Comitê Psicossocial e todos os professores. Como 
estes acontecem em Porto Alegre os monitores estagiários do Rio Grande do Sul 
também participam. Em 2019 o primeiro seminário aconteceu no dia 23 de abril e foi 
realizado no Parque Esportivo da PUCRS, parceira da Fundação Tênis. O segundo 
seminário do ano aconteceu no dia 27 de novembro e foi realizado na uMOV.me. Abaixo 
os temas desenvolvidos: 
1. XXXIII Seminário de Capacitação e Desenvolvimento: sexualidade infantil e violência 

nas escolas; Crescimento da Fundação Tênis; Comunicação: o crescimento das 
redes sociais e dinâmica do LinKedin; Certificados 2018 + aniversários 2019-1; Pacto 
Global e os ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; Programa Pós Tênis 
da Fundação Tênis; Metodologia IFBT - Instituto Franco Brasileiro de Tênis. 

2. XXXIV Seminário de Capacitação e Desenvolvimento: Reestruturação administrativa 
da Fundação Tênis; Documentos de orientação básica para equipes de quadra; 
Educação Olímpica na Fundação Tênis; Projeto Empoderando Sonhos; Pacto Global 
/ ODS; Processos de comunicação na Fundação Tênis; Construindo o processo do 
pós-tênis: desafios e propostas; Os processos do Pós Tênis na missão da Fundação 
Tênis. 

No mês de dezembro, entre os dias nove e 12, todas os núcleos da Fundação Tênis 
realizaram sua reunião de Planejamento Pedagógico e Gestão de Indicadores de 
Indicadores de Resultado. Na parte da manhã, foram definidas as datas e formatos dos 
eventos pedagógicos institucionais para o ano de 2020, assim como os objetivos 
técnicos para os alunos mais avançados e para os iniciantes. Na parte da tarde, foram 
validadas as faixas verdes e do cliente da plataforma de gestão de indicadores de 
desempenho de cada professor e monitor e para os itens mais relevantes foi realizado 
um plano de ação. Estas referências de desempenho serão a base para análise durante 
o ano seguinte de 2020.  

 
 
 

 
5. TRABALHO EM REDE 
 

Parcerias e trabalhos em rede. Com o objetivo de qualificar e potencializar suas ações a 
Fundação Tênis está trabalhando em rede com diversos atores do poder público assim como 
da sociedade civil. Abaixo nossas parcerias: 
 

3. Secretaria de Educação de Porto Alegre; 
4. Secretaria de Educação de Jacareí; 



 
 

5. Secretaria de Educação de Santana de Parnaíba; 
6. Secretaria de Educação de Sapiranga; 
7. Secretaria de Educação de Igrejinha; 
8. CMDCA Porto Alegre (conselheiro - comissão de finanças);  
9. CMDCA Santana de Parnaíba; 
10. CIEE - POA (projeto desenvolvendo competências);  
11. ASSESPRO - Associação das empresas brasileiras de tecnologia da informação RS 

(curso de formação profissional interno Jovens Programadores);  
12. Instituto Login - Qualificação e Inserção digital (curso de formação profissional interno 

Jovens Programadores); 
13. REMS - Rede Esporte pela Mudança Social;  
14. Reuniões CORAS (Comissão Regional de Assistência Social);  
15. ASAFOM (Associação do Fórum de Entidades - CMDCA POA);  
16. Rede de entidades conveniadas SMED Porto Alegre;  
17. 15 EMEFs - Escolas municipais de ensino (RS e SP);  
18. 8 EEEs - Escolas estaduais de ensino (RS e SP); 
19. 6 Instituições/OSC parceiras (RS e SP). 
  
 
 
 
 

 
 

6. RELATÓRIO DE ATIVIDADES MENSAIS 

 

Atividades de rotina, pedagógica ou gerencial, mensal da Fundação Tênis. Para facilitar 
o compreendimento e a interpretação do nosso trabalho, segue abaixo a descrição de 
nossas atividades realizadas mensalmente nos núcleos. Estas ações aconteceram no dia a 
dia das aulas e que não necessariamente foram eventos institucionais ou especiais da 
Fundação Tênis. São elas: 
 

A. Atividades de rotina:  
 Aulas de tênis duas vezes por semana de 50 minutos cada. 

o As aulas foram realizadas nos 13 núcleos da Fundação Tênis durante os 12 
meses do ano, incluindo o período de férias escolares, como segue:  

 Núcleos de Porto Alegre - RS: Marinha do Brasil, Chapéu do Sol, Humaitá, 
PUCRS, Pão dos Pobres e Bom Jesus (iniciou suas atividades em abril 
2019); 

 Núcleos do Vale - RS: Sapiranga e Igrejinha; 
 Núcleos de São Paulo - SP: Pirituba, Santana de Parnaíba, Jacareí e 

Água Branca (iniciaram suas atividades em junho 2019) e Jundiaí (iniciou 
as atividades em dezembro 2019). 

 Reunião mensal de equipe de quadra - RMET: reunião de discussão de melhorias 
pedagógicas e de planejamento de desenvolvimento pedagógico para o mês seguinte. 
Teve a participação dos professores e monitores dos respectivos núcleos. 



 
 

 Reunião mensal de desempenho e apresentação de resultados - RDAR: reunião de 
apresentação e validação dos itens de controle quantitativos, com participação dos 
coordenadores de núcleo, professores e monitores envolvidos nas respectivas sedes e 
núcleos. 

 Reunião mensal com escolas: reunião de validação de conteúdos, de apresentação dos 
resultados nas aulas da Fundação Tênis e de discussão de estratégias para o melhor 
atendimento aos alunos. Teve a participação dos coordenadores de núcleo da Fundação 
Tênis e representante da escola. 

 Reunião mensal de coordenadores e pedagógica: reunião para discussão de estratégias 
pedagógicas voltadas ao esporte como meio de desenvolvimento humano e de 
avaliação/validação dos processos de gestão e padrões da Fundação Tênis. Teve a 
participação do coordenador geral e pedagógico e coordenadores de núcleo. 

 Reunião semanal comitê de executivo: reunião para gestão dos processos estratégicos 
institucionais entre Superintendente, Coordenador geral e pedagógico e Assessora 
executiva.  

 Reunião mensal do comitê de gestão: reunião de apresentação e validação dos 
processos de gestão da instituição, assim como discussão estratégica de como melhor 
cumprir a missão da Fundação Tênis, respeitando sua cultura e valores. Teve a 
participação do superintendente, coordenador geral e pedagógico, Assessora executiva, 
coordenadores de núcleo, administrativo, RH e comunicação.    
 
 
 
 
 

B. Distribuição de uniformes: 
Durante o ano de 2019 tivemos a distribuição de uniformes em todos os nossos núcleos. Os 
uniformes que entregamos são todos novos e produzidos especialmente para os alunos da 
Fundação Tênis:  Os itens são como segue: 

1. Agasalho completo e agasalho: tecido termo 93% poliéster e 7% elastano, 
antibacteriano e proteção UV. Impressão usada é sublimação. 

2. Camiseta: Dry fit, fio Rhodia extra macio, 100% poliéster, antibacteriano e 
com proteção UV. Impressão usada é sublimação. 

3. Short: tecido microsweed, 100% poliéster e proteção UV. Impressão 
usada é sublimação. 

4. Tênis: Pares de tênis novos apropriados a prática do jogo de tênis e 
atividade física em geral.  
 

Abaixo os itens e quantidades por núcleo distribuídos aos alunos: 
1. Núcleos Chapéu do Sol, Humaitá, Marinha do Brasil, PUCRS, Pão dos 

Pobres e Bom Jesus em Porto Alegre - RS:  
a. Foram entregues 1 agasalho completo (calça e blusa), 1 par de 

tênis, 2 camisetas e 1 shorts a todos os alunos. 
2. Núcleo Sapiranga - RS: 

a. Foram entregues 2 camisetas e 2 shorts a todos os alunos. 



 
 

3. Núcleo Igrejinha - RS: 
a. Foram entregues 1 camiseta e 2 shorts a todos os alunos. 

4. Núcleos Pirituba e Santana de Parnaíba - SP: 
a. Foram entregues 1 agasalho (blusa), 1 par de tênis, 1 camiseta e 

1 shorts a todos os alunos. 
5. Núcleos Água Branca e Jacareí - SP: 

a.  Foram entregues 1 agasalho completo (calça e blusa), 1 par de 
tênis, 1 camiseta e 1 shorts a todos os alunos. 

 
 
 
 
 

C. Distribuição de kits de material escolar: 
Durante o ano de 2019 tivemos a distribuição de kits de material escolar  a parte de nossos 
núcleos como forma de fortalecer e motivar os alunos ao envolvimento com a escola e o 
estudo. Os kits eram compostos de: 1 apontador, 2 borrachas, 2 cadernos de 96 folhas, 2 
canetas esferográficas azuis, 2 canetas esferográficas pretas, 1 caixa de canetas hidrocor 
coloridas (12 cores), 1 cola de bastão, 1 caixa de lápis de cor, 2 lápis pretos, 1 pacote de 
folha de ofício, 1 pasta, 1 régua e 1 tesoura sem ponta.  
Cabe citar que os núcleos em que os alunos não receberam os kits, foram aqueles em que 
este item não foi aprovado no projeto juntos as leis de incentivo respectivas. Abaixo os 
núcleos que receberam: 

1. No Rio grande do Sul: Núcleos Chapéu do Sol, Humaitá, Marinha do 
Brasil, PUCRS, Pão dos Pobres e Bom Jesus em Porto Alegre - RS, mais 
os núcleos de Sapiranga e Igrejinha.  

 
 
 
 
 

D. Atividades mensais pedagógicas e institucionais nas aulas:  
Abaixo os detalhes das atividades nos respectivos meses: 

 
JANEIRO 
O mês de janeiro foi marcado pelo ajuste de horários nas aulas da Fundação Tênis em 
função da virada de ano nas escolas parceiras e, no caso da cidade de Porto Alegre, pela 
prorrogação das aulas nas escolas em função das greves no município no decorrer de 
2018. Isso fez com que tivéssemos a presença significativa de alunos no mês de janeiro 
até a metade, depois disso, muitos entraram em férias. Nos núcleos como um todo, as 
atividades seguiram normalmente e as questões atitudinais foram trabalhadas com foco 
na participação no momento dos exercícios e na integração com os alunos de turmas 
diferentes. Para as questões técnicas, tivemos com os alunos mais novos o trabalho com 



 
 

os limites da quadra e noções de espaço, enquanto com os mais antigos, trocas de 
direção e posicionamento em quadra.  

 
 
 
 
 
FEVEREIRO 
Em fevereiro a Fundação Tênis realizou algumas visitas com os núcleos de Porto Alegre. 
Os alunos tiveram a oportunidade de visitar o Instituto Ling. O ponto mais importante foi 
a ação educativa para aproximar nossos alunos às expressões de arte, cultura e uma 
nova vivência. Durante este mês, também estivemos presentes no torneio de tênis Brasil 
Juniors Cup, oportunizando aos nossos alunos a vivência em um dia no clube de tênis e 
assistindo jogos de alto nível.  

Nas aulas da Fundação Tênis o trabalho atitudinal foi novamente com o valor olímpico de 
respeito, aliando com a atitude de responsabilidade (responsabilidade com materiais da 
aula, pontualidade dos alunos e uniforme). Na parte técnica, o planejamento do mini tênis 
foi: manter as regras gerais do jogo de tênis (dimensão da quadra, área de saque), 
alternando bolas de diferentes velocidades, fazendo a progressão do mini tênis para 3/4. 
No tênis 3/4os e Quadra Inteira trabalhamos  saque por cima, ponto de contato (raquete 
por baixo da bola), profundidade (próximo à rede, meio e fundo de quadra).   

 
 
 
 
MARÇO 
Tanto no estado do Rio Grande do Sul como no estado de São Paulo, o mês de março 
foi marcado pela volta às aulas nas escolas parceiras e pela primeira reunião de 
Envolvimento Famílias do ano de 2019. A partir da segunda quinzena do mês os alunos 
retomaram a rotina escolar e este retorno fez com que novos alunos também 
começassem a frequentar a Fundação Tênis, o que fez com que o trabalho de 
acolhimento desses novos alunos por parte dos antigos, fosse um dos objetivos do mês. 
No mês de março aconteceu também a 1ª reunião de “Envolvimento Familias” com os 
responsáveis dos alunos da Fundação Tênis e coordenações das escolas parceiras. 
Estes encontros tiveram como objetivo principal informar a todos os pontos mais 
relevantes para o bom andamento das atividades no ano que se iniciava e assuntos do 
dia a dia como falta justificada, uso do uniforme e frequência as aulas. Também foram 
tratados os temas: fichas de inscrição 2019; Programa Pós Tênis; calendário de 
atividades; responsabilidades das famílias e alunos e também o reconhecimento aos 
alunos evoluídos (alunos encaminhados a cursos de formação profissional).  

Ao final da reunião, foram entregues os kits de material escolar e tivemos espaço para 
conversas individuais com os pais ou responsáveis. Essas reuniões contaram com a 
participação média de 52,04% das famílias.  



 
 

Outro momento importante foi a celebração e conscientização sobre o Dia Internacional 
da Mulher, 8 de março, alinhado com o ODS 5 (objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável) do Pacto Global da ONU, a igualdade de gênero. 

Nas quadras as questões atitudinais trabalhadas foram com o valor olímpico de amizade, 
desenvolvendo cooperação e trabalho em equipe. Em relação à técnica, tivemos o 
trabalho voltado para aprimorar noções de espaço e recuperação para próxima jogada.  

 
 
 
 
ABRIL 
No mês de abril tivemos quatro eventos significativos na Fundação Tênis, tanto dentro, 
quanto fora das quadras. O primeiro acontecimento foi a celebração do Dia Internacional 
do Esporte pelo Desenvolvimento e pela Paz, dia este que tem o objetivo de comemorar 
o potencial do esporte para a educação e formação cívica dos cidadãos. Tivemos também 
atividades para comemoração da Páscoa, onde os alunos foram divididos em grupos e  
recebiam charadas para descobrirem em grupo. Neste mês, em Porto Alegre, a Fundação 
Tênis participou da Virada Sustentável 2019, evento já supra citado. Por fim, realizou o 
primeiro Seminário de Capacitação e Desenvolvimento de 2019 (evento já supra citado 
nos Destaques 2019). 

Na parte pedagógica, o trabalho atitudinal foi com o valor olímpico de amizade, aliando 
com atitude de participação, com objetivo principal da participação dos alunos novos em 
aula e alunos em trocas de turmas. Nas questões técnicas, tivemos no mini tênis: 
iniciação ao tênis (jogos com a mão, condução de bola). Nas turmas de 3/4 e Quadra 
Inteira: saque e ponto de contato (preparação e execução do golpe).  

 
 
 
 
MAIO 
O principal aspecto do mês de maio foi o evento celebrativo do “Dia de quem Cuida de 
Mim” (evento também celebrado em agosto). Neste dia os alunos puderam convidar 
alguém da sua família que representasse essa figura de cuidado e afeto para participar 
de um dia de aula. Como preparação para este dia os alunos confeccionaram cartões 
para entregar a seu familiar. No dia, além de muitas atividades e diversões, os alunos 
também participaram de um lanche coletivo, reforçando os laços de amizade e a prática 
dos Valores Olímpicos. Também neste dia foi comemorado o aniversário da Fundação 
Tênis, que este ano completou 18 anos de existência. Nas quadras, as questões 
atitudinais continuaram no desenvolvimento do Valor Olímpico de respeito, com ênfase 
nas atitudes de disciplina, respeito às regras e combinações (rotina e postura no 
transporte, banheiro, fila da água, organização pessoal e coletiva). Em relação à parte 
técnica, com os alunos menores tivemos o trabalho de retornar aos princípios técnicos 



 
 

básicos, posição de expectativa (posicionamento em quadra), ponto de contato e 
regularidade. Para os alunos maiores, orientações gerais do saque e jogar de fora da 
quadra (posicionamento). 

 
 
 
 
 
JUNHO 
O mês de junho foi marcado por dois momentos muito importantes na Fundação Tênis. 
A eleição do Aluno Pierre de Coubertin de cada núcleo e a celebração do Dia Olímpico 
Internacional, dia 23 de junho.  

As eleições para o aluno Pierre de Coubertin de cada núcleo já foi citado nos Destaques 
2019 deste relatório. Tivemos também a celebração do Dia Olímpico Internacional 

(comemorado dia 23 de junho). Esta é uma data muito importante, 
pois a linha pedagógica da Fundação Tênis é baseada na 
Educação Olímpica e nos Valores Educacionais do Olimpismo: 
Amizade, Respeito e Excelência. Assim, tivemos aulas que foram 
marcadas por atividades lúdicas e divertidas, como gincanas e 

jogos cooperativos, que reforçaram a importância de vivenciar e desenvolver esses 
valores.  

Nas quadras, as questões atitudinais continuaram no desenvolvimento do Valor Olímpico 
Respeito, dando ênfase nas atitudes de disciplina e autocontrole. Foi falado sobre como 
não justificar o próprio erro com o erro dos outros, sendo responsáveis por sua conduta 
e o que é autonomia na prática (rotina de aula, em casa, na escola, etc.). Em relação à 
parte técnica, tivemos o trabalho com os alunos menores de entender as regras, de 
maneira autônoma, de acordo com o Torneio de Integração Rolando Garra. Para alunos 
maiores estratégias do saque e "corrida" antes da batida.  

 
 
 
 
 
JULHO 
Julho, de uma maneira geral, se caracteriza pela realização do maior evento da Fundação 
Tênis, o Torneio de Integração Rolando Garra, que neste ano teve sua 12ª edição (evento 
já detalhado nos destaques 2019).  
Adicionalmente, no mês de julho aconteceu a 2ª reunião de “Envolvimento Familias” com 
os responsáveis dos alunos da Fundação Tênis e coordenações das escolas parceiras. 
Estes encontros tiveram como objetivo passar todas as informações referentes ao 
andamento do ano até então, informar detalhes referente ao 2º semestre que se iniciava 
e explicar aos familiares como aconteceram as eleições para aluno Pierre de Coubertin e 
a importancia disto para os alunos. Essas reuniões contaram com a participação média 



 
 

de 64,23% das famílias. Nos núcleos do Rio Grande do Sul, especificamente, o conteúdo 
principal das reuniões de Envolvimento Familias foram as orientações aos pais referentes 
ao Torneio Rolando Garra. 

Na parte pedagógica, o trabalho atitudinal foi mantido com o Valor Olímpico de respeito, 
com atitudes de respeito e responsabilidade com foco no Rolando Garra, para que alunos 
também sejam responsáveis pelas atitudes dos colegas. Na parte técnica, o planejamento 
do mini tênis teve o trabalho de intensificar os exercícios de contagem de pontos para as 
categorias de mini-tênis com domínio, sem domínio e jogos. Nas turmas de 3/4ºs e quadra 
inteira: jogos que iniciassem com saque, para que os alunos jogassem games em 
preparação para o torneio.  

 
 
 
 
AGOSTO 
Em agosto aconteceu o lançamento da segunda edição do Ciclo Olímpico da Fundação 
Tênis, um projeto que foi criado para celebrar a realização dos Jogos Olímpicos e reforçar 
os valores de Amizade, Respeito e Excelência, que fazem parte da linha pedagógica da 
Fundação Tênis. Todos os meses, a partir de agosto de 2019 até agosto de 2020, os 
alunos conhecerão algumas das modalidades oficiais da competição e, além disso, 
também poderão praticar e se divertir como verdadeiros atletas. Nesse mês, as 
modalidades foram o badminton e atletismo.  
Outra atividade que tivemos foi “O dia de quem cuida de mim” (evento também celebrado 
em maio), dedicado aos responsáveis, pais ou mães dos alunos. Os alunos 
confeccionaram cartões e mensagens para entregar. E, por fim, nos dias 24 e 25 de 
agosto, aconteceu em São Paulo a Virada Sustentável, evento já citado nos eventos e 
ações especiais.  
Na parte pedagógica, os valores de Excelência e Amizade foram o foco, com destaque 
para as atitudes de persistência, empenho e participação. Por sua vez, na parte técnica, 
saque e voleio foram os golpes trabalhados, bem como habilidades de locomoção e 
exercícios de movimentação e exploração do espaço da quadra. 
 
 
 
 
 
 
SETEMBRO 
Em setembro, dando continuidade ao Ciclo Olímpico, as atividades foram sobre as 
modalidades esportivas esgrima e lutas. Os alunos puderam vivenciar uma aula prática 
de boxe, além de jogos lúdicos de esgrima. Outra atividade que movimentou as aulas foi 
a Semana MOVE, um evento que reúne diversas organizações e acontece no Brasil e em 
países da América Latina, a fim de mostrar ao público a importância de praticar esportes 
e atividades físicas (evento já supra citado nos Destaques 2019).  



 
 

Na parte pedagógica, o valor Excelência foi o foco das atividades do mês, com destaque 
para a atitude de dedicação. Em relação à parte técnica, o golpe de esquerda foi o tema 
técnico principal desenvolvido pelos alunos. Muitos jogos dirigidos onde alunos tinham 
como objetivo utilizar esse golpe foram desenvolvidos. Professores fizeram ajustes nas 
empunhaduras dos alunos auxiliando os mesmos a melhorem o golpe, dando também 
atenção a todas as fases do mesmo. Além disto, exercícios de preparação física 
envolvendo resistência foram aplicados com todos. 
 
 
 
 
 
OUTUBRO 
Outubro é o mês das crianças, por isso, realizamos um torneio de integração para 
celebrar o Dia das Crianças. Em paralelo aos jogos, os alunos escreveram mensagens 
positivas e desenhos no verso das medalhas, que foram trocadas entre eles no final do 
torneio. Cabe citar que o parceiro da Fundação Tênis o Banco BTG Pactual, doou as 
1200 medalhas que foram confeccionadas especialmente para estes. Neste mês, 
também tivemos a continuação do Ciclo Olímpico II, com as seguintes modalidades: 
Ciclismo e Golfe. Através de materiais reciclados, e muita criatividade, professores e 
alunos montaram circuitos de mini-golfe enquanto o ciclismo foi trabalhado através de 
vídeos e atividades de leitura.  
Na parte pedagógica, o valor Amizade foi o foco, mas também houve atenção para o valor 
Respeito, muito necessário para aprenderem respeito às regras, ao adversário, a si 
próprio e seus limites. Em relação à parte técnica, foram trabalhadas as situações de 
jogo, tratando bastante da temática de comportamento e estratégia de jogo. 

 
 
 

 
 
NOVEMBRO 
No mês de novembro tiveram início as confraternizações de final de ano com os alunos 
em alguns dos nossos núcleos, visto que em algumas escolas o ano escolar já está 
encerrando. Cabe reforçar que nossas atividades seguem normalmente mesmo com as 
escolas já tendo terminado suas aulas, mas estas comemorações são feitas antes que 
haja uma desmobilização por parte das coordenações das escolas parceiras. 
Paralelamente demos continuidade ao Ciclo Olímpico II, desta vez vivenciando a 
modalidade Handebol e orientando sobre a ginástica. O handebol foi treinado através dos 
fundamentos e do jogo em si. Na parte da ginástica os professores leram sobre suas 
peculiaridades e regras, trazendo alguns fatos curiosos e marcantes dessa modalidade 
olímpica.  
Na parte pedagógica, a equipe de professores escolheu como Valor Olímpico principal a 
ser desenvolvido a Excelência e as atitudes desenvolvidas foram a dedicação, 
autocontrole, autoconfiança e persistência. Sempre estimulando os alunos a falarem nos 



 
 

rituais de saída, percebemos um grande entendimento por parte dos alunos que 
conseguiram praticar essas atitudes nas aulas. O saque e a devolução de saque foram 
os temas técnicos desenvolvidos junto aos alunos. Lançamento, empunhadura foram 
trabalhados constantemente nas aulas. 
 
 
 
 
 
DEZEMBRO 
O último mês do ano foi marcado por um número menor de aulas, devido ao recesso 
coletivo da instituição a partir do dia 19 de dezembro. Como principal ação tivemos em 
todos os núcleos a realização da 3ª reunião de Envolvimento Famílias dos alunos em 
conjunto com o evento de Natal. Estas reuniões buscaram, entre outras coisas, reforçar 
os laços existentes entre a Fundação Tênis, alunos e os responsáveis pelos alunos. 
Como acontece todos os anos, os alunos receberam livros como presente de Natal, 
reforçando a importância da leitura e por consequência, os estudos. O último encontro 
com as famílias do ano foi marcado pela entrega de três certificados diferentes: certificado 
aluno 100%, entregue aos alunos que obtiveram 8 meses ou mais com 100% de 
comprometimento. Certificado família 100%, entregue às famílias que estiveram 
presentes nas 3 reuniões deste ano e certificado aluno Areté, entregue aos alunos que a 
equipe de professores do núcleo, escolheu como alguém que representasse dentro e fora 
das aulas atitudes de excelência, virtude, coragem e força para enfrentar as 
adversidades. Essas reuniões contaram com a participação média de 45,13% das 
famílias. A reunião também foi utilizada para avisos de recesso das aulas e aulas durante 
as férias, bem como, apresentação e reforço da metodologia e dia-a-dia da Fundação 
Tênis. 
Na parte pedagógica, foi trabalhado o Valor Olímpico de Amizade, em cima de atitudes 
de solidariedade entre os alunos. Na parte técnica de tênis, o objetivo foi de melhorar os 
golpes de fundo de quadra (direita e esquerda), buscando regularidade e melhor 
posicionamento em quadra. 
 
 
 
 
 
 
Observação: no dia 19 de dezembro de 2019 a Fundação Tênis entrou em recesso de final 
de ano, entre Natal e Ano Novo, retornando às atividades normais no dia seis de janeiro de 
2020. 
 
 
 
 
 



 
 

 
7. INDICADORES DE RESULTADO 

Abaixo alguns indicadores quantitativos medidos mensalmente pela Fundação Tênis com 
a medição compilada de todos os seus núcleos: 

indicador referência resultado 

Alunos assistidos Média anual de alunos. 1075 alunos mês 

Comprometimento dos 
alunos 

% médio de presença nas aulas 
+ falta justificada formalmente. 

85,88% 

Evasão efetiva dos 
alunos 

Número de alunos que saíram 
por desinteresse por mês por 

turma. 
0,18 alunos mês 

Envolvimento familias 
% médio anual de presença dos 
pais ou responsáveis nos três 

encontros anuais. 
52,38% 

Frequência efetiva dos 
alunos as aulas 

Presença nas aulas e 
atividades. 

80,33% 

 
Interpretação dos resultados quantitativos: a questão da quantidade de pais ou responsáveis 
pelos alunos nas reuniões de envolvimento com familias continua sendo o maior desafio a 
ser vencido. Fizemos e experimentamos diversas atividades e estratégias, mas ainda há 
espaço para melhorar a questão quantitativa. 
Nos demais temas e que estão relacionados ao desenvolvimento dos alunos os resultados 
foram muito bons. Indicadores que representam a autonomia com a responsabilidade por 
parte dos alunos se apresentaram com índices muito satisfatórios.  
 
 

8. O ALCANCE DA FUNDAÇÃO TÊNIS 
 
Dados quantitativos de abrangência da Fundação Tênis ao final do exercício deste 
relatório, dezembro de 2019: 

indicador referência resultado 

Alunos assistidos 
Alunos em  

31 dezembro de 2019 
1353 

Núcleos 
Número de locais de 

atendimento 
13 núcleos 

Escolas e instituições 
parceiras 

Escolas públicas de ensino e 
instituições diretamente 

envolvidas 

22 escolas  
6 instituições 

Estados de atuação 
Locais com atividades com 

alunos 
Rio Grande do Sul 

São Paulo 



 
 

Cidades atendidas 
Locais com atividades com 

alunos 

Porto Alegre - RS 
Sapiranga - RS 
Igrejinha - RS 

São Paulo - SP 
Santana de Parnaíba - SP 

Jacareí - SP 
Jundiaí - SP 

 
 

9. NÚCLEOS DE ATIVIDADE 
 
Estado do Rio Grande do Sul - Cidade de Porto Alegre: 

1. Núcleo Parque Marinha do Brasil 
a. Local: Quadras públicas do Parque Marinha do Brasil | Avenida Borges de 

Medeiros, 1565 – Centro Histórico – Porto Alegre (RS) 
b. Capacidade de atendimento: 125 alunos 

2. Núcleo Chapéu do Sol: 
a. Local: EMEF Chapéu do Sol | Rua Gomercindo de Oliveira, s/n – Chapéu 

do Sol – Porto Alegre (RS) 
b. Capacidade de atendimento: 98 alunos 

3. Núcleo Humaitá: 
a. Local: EMEF Vereador Antônio Giudice | Rua Dr. Caio Brandão de Mello, 

S/N – Humaitá – Porto Alegre (RS) 
b. Capacidade de atendimento: 125 alunos 

4. Núcleo Pão dos Pobres: 
a. Local: Ginásio Esportivo do Pão dos Pobres | Rua da República, 801 – 

Cidade Baixa – Porto Alegre (RS) 
b. Capacidade de atendimento: 125 alunos 

5. Núcleo PUCRS: 
a. Local: Complexo Esportivo da PUCRS – Av. Ipiranga, 6690 – Prédio 

81 – Jardim Botânico – Porto Alegre (RS) 
b. Capacidade de atendimento: 125 alunos 

6. Núcleo Bom Jesus: 
a. Local: Centro Esportivo Cultural da Bom Jesus (CECBJ) – Centro de 

Referência da Bom Jesus (CRBJ) | Endereço: Rua Marta Costa Franzen, 
101 | Bairro Bom Jesus | Porto Alegre (RS) 

b. Capacidade de atendimento: 100 alunos 
 
Estado do Rio Grande do Sul - Cidade de Igrejinha: 

1. Núcleo Igrejinha: 
a. Local: Parque Almiro Grings – Rua Arlindo Geis, 255 – Igrejinha (RS) 
b. Capacidade de atendimento: 108 alunos 

 



 
 

 
Estado do Rio Grande do Sul - Cidade de Sapiranga: 

1. Núcleo Sapiranga: 
a. Local: Parque Municipal do Imigrante – Avenida Mauá, 5864 – Oeste – 

Sapiranga (RS) 
b. Capacidade de atendimento: 108 alunos 

 
Estado de São Paulo - Cidade de São Paulo: 

1. Núcleo Pirituba: 
a. Local: EEEF Zenaide Vilalva de Araújo | Rua Belo Jardim, 674 – Jardim 

Mutinga – Pirituba (SP) e Escola Estadual Professor Júlio Cesar de 
Oliveira | Rua Alberto Veiga, 99, Pirituba (SP) 

b. Capacidade de atendimento: 88 alunos 
2. Núcleo Água Branca: 

a. Local: Instituto Rogacionista Santo Aníbal – CEDESP e CCA | Rua Moacir 
Trancoso, 48 | Bairro Água Branca | São Paulo (SP) 

b. Capacidade de atendimento: 100 alunos 
 
Estado de São Paulo - Cidade de Santana de Parnaíba: 

1. Núcleo Santana de Parnaíba: 
a. Local: Colégio Municipal Imídeo Giuseppe Nérice | Rua Gabriel Jorge 

Salomão – Chácara do Solar I – Fazendinha – Santana de Parnaíba (SP) 
Colégio Municipal Abelardo Marques da Silva | Rua Alagoas, 150 – 
Recanto Silvestre – Fazendinha – Santana de Parnaíba (SP) 

b. Capacidade de atendimento: 88 alunos 
 
Estado de São Paulo - Cidade de Jacareí: 

1. Núcleo Jacareí: 
a. Local: EducaMais Paraíso | Endereço: Rua Expedicionário Lourenço 

Nogueira, 211 | Jardim Paraíso | Jacareí (SP) 
b. Capacidade de atendimento: 100 alunos 

 
Estado de São Paulo - Cidade de Jundiaí: 

1. Núcleo Jacareí: 
a. Local: Unidade de Gestão de Esporte e Lazer (UGEL) | Endereço: Av. da 

Liberdade, S/N° | Jardim Botânico | Jundiaí (SP) 
b. Capacidade de atendimento: 100 alunos 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

10. PARCEIROS 

 
Apoiadores: 

 
 
Mantenedores: 

 
 
 

_______________   fim do relatório   _______________ 


