RELATÓRIO DE ATIVIDADES FUNDAÇÃO TÊNIS – 2018

Cumprindo com o planejamento pedagógico anual da instituição, a Fundação Tênis
iniciou o ano de 2018 após realizar a Reunião de Planejamento Pedagógicos e Gestão de
Indicadores de Resultados referente os resultados obtidos no ano de 2017 e, com base
nestes, definiu seus objetivos pedagógicos, metas e estratégias para o ano de 2018. Neste
planejamento foram levados em consideração a execução das aulas, as reuniões de
envolvimento com as familias dos alunos, os eventos e datas especiais, assim como as
reuniões mensais com cada uma das escolas evolvidas. A média mensal de alunos
assistidos no ano de 2018 foi de 862 crianças e adolescentes.
Do ponto de vista Institucional, o ano de 2018 ficou marcado por alguns fatos
importantes, sendo eles:
1. A realização mais uma vez do Torneios de Integração da Fundação Tênis, o Rolando
Garra. Em sua 11ª edição, este aconteceu na matriz, em Porto Alegre no mês de julho,
com a participação de todos os sete núcleos do Rio Grande do Sul e mais dois
representantes de cada um dos núcleos de São Paulo. No respectivo mês abaixo, mais
detalhes sobre o evento. Infelizmente, na filial no estado de São Paulo, não conseguimos
realizar a 5ª edição do Rolando Garra São Paulo com os núcleos locais de Pirituba e
Santana de Parnaíba. A não viabilização de apoiadores financeiros para o evento foi o
fator determinante para a não realização do evento.
2. A maior estruturação do programa Pós Tênis dentro da Instituição. Diferente dos anos
anteriores, desta vez, em parceria com o CIEE em Porto Alegre, executamos um projeto
que chamado de “Desenvolvimento de competências”, onde o objetivo foi através de
cinco oficinas ligadas, foram desenvolvidos os temas de: “Projeto de vida”,
“Comunicação como fator de qualidade”, “Desenvolvendo competências no mundo do
trabalho” e “Dicção e Oratória: Desinibição” e “Informática básica”. O programa Pós
Tênis visa oportunizar para os alunos a partir de 15 anos de idade cursos de capacitação
técnica para melhorar as chances destes de inclusão no mercado de trabalho formal. Em
2018, 33 adolescentes da Fundação Tênis foram encaminhados e concluíram seus
respectivos cursos profissionalizantes, totalizando assim, como um todo na instituição
até dezembro 2018, 319 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.
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 independentemente de qualquer ação ou evento
especial que tenha acontecido nas aulas. São elas:


Aulas de tênis duas vezes por semana de 50 minutos cada.
o As aulas foram realizadas nos 09 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 e Pão dos Pobres;
 Núcleos do Vale - RS: Sapiranga e Igrejinha;
 Núcleos de São Paulo - SP: Pirituba e Santana de Parnaíba.










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 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, coordenadores de
núcleo, administrativo, RH e comunicação, além do representante da consultoria em
qualidade e gestão.

Abaixo os detalhes das atividades nos respectivos meses:

JANEIRO
O mês de janeiro foi marcado pela troca de horários das aulas da Fundação Tênis e pela
prorrogação das aulas na escola em função das greves no município no decorrer de 2017
no município de Porto Alegre. Por essa razão, esta troca se deu no meio do mês, em
função de que ainda haviam aulas escolares acontecendo devido a recuperação de aulas.
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 o foco
na participação no momento dos exercícios e a integração com os alunos de turmas
diferentes. Para as questões técnicas, tivemos o trabalho com os limites da quadra e
noções de espaço com os alunos mais novos e trocas de direção e posicionamento com
os mais avançados tecnicamente. Estes objetivos foram alcançados através de
brincadeiras, exercícios tenísticos e jogos que envolvessem a noção do corpo no espaço,
além de exercícios de lançamentos e jogos trabalhando rebatidas paralelas e cruzadas.

Núcleo Chapéu do Sol – Aquecimento com circuito motor e gestos técnicos (25.01).

FEVEREIRO
Fevereiro é um mês de carnaval e nas aulas não poderia ser diferente! Professores e
alunos foram fantasiados e cheios de energia! Além das fantasias, também tivemos
brincadeiras que uniam elementos do jogo de tênis com ritmos do carnaval, como frevo e
samba. O foco das aulas nesse mês foram o Valor Olímpico de Amizade e uma retomada
dos golpes de base do tênis. Paralelamente a isso, tivemos o intercâmbio entre núcleos
onde um núcleo visitava o outro com o objetivo de socializar e praticar a vivência de
valores. Ainda nas questões de atividades de aula, nos núcleos de Porto Alegre tiveram
a oportunidade de fazer uns dias de aula na piscina, onde professores trabalharam o
cumprimento de regras, responsabilidade e organização.
Outro evento muito importante aconteceu no fim do mês, onde os núcleos de São
Paulo visitaram o Torneio Aberto do Brasil - ATP 250 - Brasil Open 2018. Foi uma
experiência formidável, os alunos tiveram a oportunidade de assistir a jogos profissionais
e conhecerem a estrutura de um evento esportivo internacional. Os ingressos e o
transporte
foram
viabilizados
pela
CBT/Correios
(http://www.cbttenis.com.br/noticiasc.php?cod=3066).

Núcleo Pão dos Pobres: Atividade de aquecimento (28.02).

MARÇO
Foi um mês de retomada nas aulas em virtude se ser o primeiro mês completo de aulas
nas escolas parceiras públicas parceiras. Tivemos com isso a saída de alguns alunos e
entrada de novos. tendo os professores a necessidade de realizarem aulas muito
cooperativas para a inclusão dos mesmos. As aulas programadas pela equipe continham
vários exercícios onde os alunos mais velhos ajudavam os novos a realizar as primeiras
atividades. Março foi também foi o mês que comemoramos a Páscoa e preparamos
atividades especiais para os alunos! Teve caça ao tesouro e também desafios com alvos
e golpes do tênis, tudo para conquistarem os chocolates!
Fora isso, aconteceram as reuniões com as famílias, quando tivemos a participação
média de pais e responsáveis de 63,58%. Os assuntos tratados foram: missão da
Fundação Tênis, eventos programados para o ano de 2018 e assuntos do dia a dia como
falta justificada, uso do uniforme e educabilidade. Ao final da reunião, foram entregues os
kits de material escolar e tivemos espaço para conversas individuais com os pais ou
responsáveis.
Nas questões atitudinais, a maioria das atividades foram voltadas para o valor de Amizade
e as atitudes de cooperação e trabalho em grupo.

Núcleo Humaitá – Atividade entre alunos categoria quadra inteira (15.03).

ABRIL
No mês de abril ainda tivemos um mês bastante intenso no que diz respeito a
reorganização de turmas e alunos em função da retomada do ritmo normal das aulas
dentro das escolas públicas. Estes movimentos constantes fizeram necessário o trabalho
dos respectivos valores e atitudes a seguir: questões atitudinais, seguimos trabalhando
com o Valor Olímpico de Amizade e suas atitudes como trabalho em equipe, solidariedade
e cooperação. Já nas questões técnicas do tênis trabalhamos saque/devolução e
situações táticas de jogo. Para os alunos mais iniciantes focamos na preparação, ponto
de contato e terminação dos golpes de forehand e backhand.
Ainda em abril, dia 17, tivemos a realização do primeiro Seminário de capacitação e
desenvolvimento de 2018 da Fundação Tênis. Este seminário reúne todos os
colaboradores da instituição e busca melhorar o trabalho para que o desenvolvimento
integral dos alunos por meio do esporte aconteça. O tema desta vez foi: “Fundação Tênis
em Desenvolvimento - Do estratégico ao operacional: Processos de melhoria de questões
da equipe de quadra, administrativo, RH e gestão de processos da Fundação Tênis”.

Núcleo Igrejinha - Atividade de aula (29.04).

MAIO
Neste mês tivemos muitas atividades na Fundação Tênis. Aconteceu uma atividade que
envolveu a família dos alunos, onde tivemos um dia em que os familiares puderam
comparecer ao local de aula e participar de atividades práticas juntamente com eles. As
atividades aconteceram em celebração ao dia das mães, que neste ano, foi chamado de
“Dia do quem cuida de mim”. Neste mesmo dia, celebramos o 17º aniversário da
Fundação Tênis. Nas aulas em que antecederam os eventos, os alunos produziram
cartões e cartazes, tanto para a celebração do “Dia do quem cuida de mim”, quanto para
o aniversário da Fundação Tênis. Nas quadras, o trabalho atitudinal foi em cima do Valor
Olímpico amizade e no trabalho em equipe e parceria. Na parte técnica tivemos uma
divisão entre os alunos iniciantes (foi trabalhado a construção do golpe de fundo), e os
alunos intermediários e avançados (trabalhado o posicionamento corporal). Este trabalho
foi feito da seguinte forma: com os alunos iniciantes: estímulos a pontuação (quando é
ponto de quem). Continuamos com foco no ponto de contato e no giro de ombros. Para
os alunos intermediários e avançados: exercícios de avanço e recuo.
Paralelo a isto, a missão da instituição continuou sendo muito explorada, e no núcleo
chapéu do sol tivemos mais uma atividade do projeto piloto com o CIEE para preparação

dos alunos para a evolução deles. Os alunos participaram com os assistentes sociais do
CIEE no cadastro e avaliação dos mesmos. Neste mesmo foco, tivemos a participação
dos alunos maiores de 16 anos em uma oficina sobre mercado de trabalho, no SENAC.
Após a palestra, os alunos fizeram os cadastros para concorrer as vagas do programa
Jovem Aprendiz.

Núcleo Sapiranga - Atividade para aniversário da Fundação Tênis (09.05).

JUNHO
O mês de junho foi marcado por eventos que comemoraram a Copa do Mundo e o Dia
Olímpico Internacional. Retomamos a importância e razão de comemorarmos o Dia
Olímpico nas aulas de todas as turmas. Já para entrar no clima do maior evento de futebol
do mundo, realizamos o Torneio de Tênis da Copa do Mundo! Um torneio de duplas que
envolveu todos os alunos em diferentes categorias de níveis de jogo. Cada dupla
representou um país e para poderem jogar tinham que trazer informações sobre o país
que estavam representando, como o idioma, comida típica, ponto turístico famoso,
bandeira e também o resultado mais expressivo de tal país na Copa. Tentamos deixar o
formato da competição o mais próximo possível da Copa, com uma primeira fase de
grupos, todos jogando contra todos, para depois os classificados realizarem as oitavas,
quartas e assim por diante. O formato dos jogos eram dois tempos de 6 minutos com
intervalo de 1 minuto, sendo que nas finais jogaram um set completo. O torneio foi uma
boa oportunidade para trabalhar com todos os Valores Olímpicos: Excelência, pois nos
jogos os alunos deram o seu melhor; Respeito, porque os alunos respeitaram as regras

e seus adversários; e por fim, a Amizade, porque conviveram harmoniosamente com
turmas diferentes. Aproveitamos o momento para dar um foco técnico-tático, trabalhando
questões táticas e comportamento nas situações de jogo.

Núcleo de Santana de Parnaíba – Atividade sobre o Dia Olímpico (26.06).

JULHO
No mês de julho, três momentos importantes foram marcantes. O momento mais
aguardado por todos os alunos, certamente é o torneio de integração Rolando Garra, que
esse ano aconteceu pela décima primeira vez. Este torneio reúne todos os alunos da
Fundação Tênis do RS e mais quatro representantes dos núcleos de São Paulo em dois
dias de muitas atividades. O evento aconteceu nos dias 25 e 26 de julho. Os alunos mais
uma vez mostraram muitas atitudes positivas durante o evento, e externaram que cada
vez mais se apropriam dos valores humanos que temos nas aulas. No evento tivemos
brincadeiras, jogos divididos por categorias e muita integração. Com o intuito de
esclarecer e orientar referente a todas as dúvidas do evento, aconteceu o segundo
encontro com as famílias dos alunos.
Nas quadras, o trabalho atitudinal foi novamente com o Valor Olímpico de Respeito, aliado
com atitudes de responsabilidade e autonomia. Na parte técnica mantivemos o
planejamento da gincana e mini tênis: ponto de contato e distância entre corpo e raquete.
Para a categoria 3/4 e quadra inteira: saque e preparação do golpe (relacionando com
tempo, dentro e fora das quadras). Estes trabalhos aconteceram da seguinte forma: na
gincana e mini tênis: estabelecer os limites da quadra, contagem de pontos, utilizar as
atividades no padrão nos jogos rolando garra e apresentar o domínio (2 exercícios em

média e jogo). Na categoria 3/4 e quadra inteira: exercícios que envolvesse
posicionamento e velocidades diferentes de bolas.

Rolando Garra 2018 – Abertura com a participação do Ricardinho Alves, tricampeão mundial de
futebol de cinco (25.07).

AGOSTO
O mês de agosto foi marcado por uma semana de férias escolares e também por mais
uma greve no município de Porto Alegre. Fato este que impactou na assiduidade dos
alunos, uma vez que, alguns alunos foram para casa de parentes devido ao fato
supracitado. As aulas da Fundação Tênis seguiram normalmente e as questões
atitudinais foram no valor da amizade, com atitudes de cooperação entre os alunos. Nas
questões técnicas, tivemos atividades atendendo as necessidades técnicas das
categorias mini tênis com domínio e sem domínio. Para os mais avançados, foi dado
continuidade no trabalho do posicionamento em quadra e consistência de jogo. Estes
objetivos foram alcançados no mini tênis, com exercícios cooperativos, onde a
participação de todos os alunos da turma tinha a mesma importância para o bom
andamento das atividades. Para os mais avançados, continuamos com atividades que
envolvessem utilização de bolas (rede, fundo de quadra, voleios e smash, usando alvos
na quadra para melhor visualização dos alunos). Exercícios que envolvessem duplas para
focar em atividades cooperativas.
Já em São Paulo, o mês de agosto teve uma atividade muito especial, graças ao convite
da Confederação Brasileira de Tênis – Correios, que doou os ingressos e o transporte,
aos cerca de 80 alunos do Núcleo de Santana de Parnaíba que passaram a tarde do dia
03 de agosto na 25ª Bienal Internacional do Livro, no Anhembi, na capital paulista. Os

jovens tiveram a oportunidade de conhecer um dos principais eventos do mundo editorial
na América Latina e de participar de muitas das atividades culturais oferecidas pela feira.
Nas aulas, o trabalho atitudinal do mês de agosto foi com o Valor Olímpico de Respeito,
observando as questões de regras, acordos e também de comprometimento. O foco
técnico foi nos golpes de saque e voleio, com exercícios lúdicos, circuitos de habilidades
e também situações de jogo.

Núcleo Pirituba – Aula de voleio (27.08).

SETEMBRO
O mês de setembro foi marcado por dois grandes eventos. O primeiro deles foi a “Semana
das Raquetes”, um projeto da prefeitura de Porto Alegre chamado “Mexa Tchê”, onde ao
longo do ano tinha semanas específicas de diversos tipos de esporte para a população
em geral praticar, e a Fundação Tênis engajou-se também nesse projeto. O outro evento
foi a participação da Fundação Tênis na “Semana Move”, projeto a nível internacional que
visa despertar a consciência da importância da prática de exercícios físicos. As questões
atitudinais foram com o Valor Olímpico de Excelência, com atitudes de foco, esforço e
empenho nas aulas. Nas questões técnicas, tivemos no planejamento do mini tênis: ponto
de contato (saque, fundo de quadra e rede). Na categoria 3/4 e quadra inteira: fases da
preparação do golpe (giro de ombros e ponto de contato). Estes objetivos foram
alcançados no mini tênis através de limites da quadra (linha de saque, laterais e fundo),
utilizando bolas vermelhas para consistência e aulas com os alunos em grupos, mantendo
as progressões dos objetivos. Para os alunos da categoria 3/4 e quadra inteira, foram
utilizados exercícios que envolvessem direções cruzadas e paralelas e exercícios entre
os alunos.

Núcleo Marinha do Brasil – Atividade da Semana MOVE (26.9).

OUTUBRO
Outubro foi marcado pela tão esperada semana das crianças. Em 2018 foi feito uma
organização diferente, onde tivemos um torneio interno de tênis (estilo “Copa Davis”). Os
alunos foram separados por duplas e cada dupla representava um país. Cada turma tinha
os mesmos países. Os jogos eram de duplas e dentro das turmas cada aluno recebeu
uma bola para que o mesmo pudesse enfeitar e trazer para os jogos do torneio (os jogos
foram disputados com essas bolas “personalizadas”). Ao final do torneio, cada aluno pode
levar a bola como recordação. Os jogos eram por tempo de 5 minutos no modo Tie Break.
Dentre as formas de somar pontos tínhamos: presença da dupla completa no dia do jogo;
uniforme completo dos jogadores; vitória no jogo de dupla; a dupla que trouxesse pinturas,
bandeiras e curiosidades sobre o país. Nas questões atitudinais desenvolvemos o Valor
Olímpico de Amizade, aliando com atitudes de cooperação. Nas questões técnicas,
tivemos no planejamento do mini tênis: ponto de contato (jogo de rede, voleios e smash).
3/4 e quadra inteira: fases da preparação do golpe (jogo de rede).

Núcleo Humaitá – Torneio Interno – Semana das Crianças 2018 (19.10).

NOVEMBRO
No mês de novembro, um torneio interno agitou as aulas dos núcleos. O “Tênis IS
Open” foi realizado para que os alunos se divertissem e colocassem em prática os
conhecimentos técnicos do jogo de tênis e, principalmente, praticassem os Valores
Olímpicos de Amizade, Respeito e Excelência, bem como suas atitudes positivas. Foram
categorias quadra inteira, ¾ e mini-quadra; os finalistas e campeões de cada categoria
receberam medalhas e troféus.
Outro evento que destacamos em novembro é que foi realizado o 2º Seminário de
capacitação e desenvolvimento de 2018 da Fundação Tênis. Este seminário reúne todos
os colaboradores da instituição e busca melhorar o trabalho para que o desenvolvimento
integral dos alunos por meio do esporte aconteça. O tema foi o mesmo do Seminário de
abril, porém com outros módulos e palestras, ou seja: “Fundação Tênis em
Desenvolvimento - Do estratégico ao operacional: Processos de melhoria de questões da
equipe de quadra, administrativo, RH e gestão de processos da Fundação Tênis”. Os
seminários são sempre um momento importante para a instituição pois trata dos temas
que tocam diretamente a atuação das equipes em quadra, a Educação Olímpica, bem
como a parte do trabalho que se refere aos processos de gestão e planejamento
estratégico da organização.
Nos núcleos de Porto Alegre, a situação de violência nas comunidades dos alunos ainda
tem provocado um impacto negativo na frequência dos alunos.

Núcleo Santana de Parnaíba: Clínica de tênis IS Open, com Dadá Vieira (09.11).

DEZEMBRO
O último mês do ano foi marcado por um número menor de aulas, devido ao recesso
coletivo da instituição a partir do dia 26 de dezembro. O mês foi marcado pela terceira
reunião de famílias dos alunos e o evento de Natal em todos os núcleos. Esta reunião
busca, 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 de literatura como presente de Natal, reforçando a importância da leitura e por
consequência, os estudos. Tivemos também aulas especiais, com diferentes atividades
(circuito funcional) e também aula onde os alunos puderam escolher as atividades. Nas
quadras, o trabalho atitudinal foi novamente com o valor olímpico de amizade, aliando
com a atitudes de cooperação e a importância de todos os colegas na turma, mostrando
que cada colega tem o mesmo valor e competência dos demais. Na parte técnica,
planejamento do mini tênis: direção dos golpes, cruzada e paralela. Saque e ponto de
contato. Nas turmas de 3/4 e quadra inteira: progressão com o ponto de contato (fundo
de quadra).

Núcleo Chapéu do Sol – Aula especial com circuito funcional. (13.12).

Observação:
No dia 26 de dezembro a Fundação Tênis entrou na semana de recesso entre Natal
e ano novo, retornando às atividades normais no dia sete de janeiro de 2019.
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.

862 alunos mês

Comprometimento dos
alunos
Evasão efetiva dos
alunos

% médio de presença nas aulas +
falta justificada formalmente.
Número de alunos que saíram por
desinteresse por mês por turma.
% médio anual de presença dos
pais ou responsáveis nos três
encontros anuais.

Envolvimento familias
Frequência efetiva dos
alunos as aulas

Presença nas aulas e atividades.

86,75%
0,21 alunos mês
58,85%
81,80%

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.

_______________ fim do relatório _______________

