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São Paulo, 15 de fevereiro de 2020 
 
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO DO PROJETO ‘’AREIA SÃO PAULO- ESTA É MINHA 
PRAIA 
VIRADA ESPORTIVA 2019- PROCESSO 6019.2019/0004314-9 
TERMO DE COLABORAÇÃO- 049/SEME/2019 
NOTA DE EMPENHO- 109.451 
 
Este relatório reproduz as atividades desenvolvidas ao longo da execução do Projeto Esportivo 
denominado ‘’AREIA SÃO PAULO- ESTA É MINHA PRAIA``, integrante da Virada Esportiva 
2019, realizado pelo Instituto Esperança do Amanhã, na cidade de São Paulo/Capital, no Largo 
da Batata, nos dias 23 e 24 de novembro de 2019 
 
O projeto visou fomentar a prática esportiva, saúde e bem estar da população além de 
conscientizar os cidadãos sobre a importância de se praticar esportes. 
 
O ``AREIA SÃO PAULO- ESTA É MINHA PRAIA`` consistiu na montagem de uma arena multi uso, 
com 600m², voltada para esportes praticados na areia, proporcionando a população de São 
Paulo a oportunidade de terem o 1° contato com alguns dos esportes propostos no plano de 
trabalho e/ou  praticar e participar das atividades programadas. 
 
Foram oferecidas 10 diferentes modalidades esportivas praticadas na areia, entre eles o beach 
tênis, beach soccer (futebol de areia), beach vôlei (vôlei de praia) e futevôlei, esportes em que 
o Brasil ocupa as primeiras posições no ranking mundial, tendo conquistado importantes 
títulos de expressão. Estes esportes já são realizados em escala mundial, com um calendário 
de torneios pelo mundo todo e com atletas conhecidos e renomados. Alguns destes atletas, 
como por exemplo o campeão olímpico de vôlei Marcelo Negrão, deram clínicas e fizeram 
exibições. Também tivemos a prática dos tradicionais esportes praticados na praia como o 
frescobol, peteca e o frisbee, além do rugby de areia, handbeach e slackline, esportes ainda 
não muito conhecidos do público mas que estão tendo cada vez mais adeptos. 
 
Tivemos, em média, cerca de 500 pessoas por dia participando ou acompanhando as 
atividades esportivas e recreacionais. Verificamos a participação de crianças, adolescentes, 
adultos e pessoas na 3° idade no dia a dia da execução do projeto. No registro fotográfico, 
anexo a este relatório, pode-se observar a presença variada de participantes. 
 
Contamos com a presença de pessoa de todas as raças e níveis sociais praticando ou 
acompanhando as atividades. Um fato curioso foi a presença de um turista oriental que 
participou da clínica de futevôlei, elogiando a iniciativa e a organização do evento. 
 
Todos os participantes das atividades recebiam coletes e tinha a disposição todo o material 
necessário para a prática dos esportes.  
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Em todas as atividades contamos com instrutores que estavam a disposição para ensinarem e 
jogarem com os inscritos nas atividades. 
 
Tivemos a presença de muitas crianças e os recreadores foram fundamentais para atender a 
este público.  
 
No início das atividades, o responsável por cada esporte, falava com o público, explicava as 
regras e convidava o público para entrar na arena.  
 
Em algumas modalidades esportivas tivemos mais de 50 pessoas, de diferentes idades e 
conhecimentos sobre o esporte, participando simultaneamente das atividades. Essa logística 
funcionou muito bem, os profissionais que prestaram serviços eram bem preparados e 
souberam conduzir as atividades.  
 
As atividades contaram com aulas, clínicas e exibições, atendendo a expectativa de todos os 
participantes. 
 
Cerca de 15 dias antes do início das atividades começaram os trabalhos preparatórios, a 
começar pelo contato com todas as Confederações/Federações e contratação das empresas e 
profissionais 
 
Num 2° momento a equipe técnica responsável foi ao local de realização das ações, mapeando 
o perímetro e passando informações técnicas e operacionais aos futuros contratados. 
 
A 3° etapa consistiu na montagem da arena, esta ação começou 1 semana antes do início das 
atividades.  Somente para a montagem da quadra de areia foram necessários 4 dias entre a 
chegada da areia até a finalização com a equipe espalhando e preparando a areia para as 
atividades. 
 
A estrutura montada atendeu com conforto e segurança a todos os 
participantes/espectadores. Visando a segurança o evento contou desde o início até o término 
das atividades 1 ambulância UTI e um bombeiro. 
 
Todo o perímetro foi cercado com grades elevadas, deixando a arena isolada e com abertura 
somente nos pontos de acesso ao evento. Em cada entrada contávamos com uma equipe de 
segurança e orientadores. 
 
Na parte de dentro da arena tivemos arquibancadas para que o público pudesse acompanhar 
as atividades com conforto. Também foi montado um platô para atender as autoridades que 
marcaram presença durante o transcorrer do projeto. Este platô também serviu de base para 
alocar a sonorização e o DJ. Toda esta estrutura estava com lycra para dar o acabamento 
necessário e proporcionar maior segurança a adultos e crianças, evitando que ninguém 
passasse por baixo das estruturas que estavam montadas, eliminando a ocorrência de 
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acidentes ou possíveis danos a estrutura das arquibancadas. 
 
Foram montadas tendas operacionais, com piso, mesas e cadeiras, onde as recepcionistas 
faziam a inscrição e coletavam dados dos que se dispuseram a fornecer. Nestas tendas 
também eram distribuídos os coletes para a prática das atividades.  
 
Tivemos caixas de som espalhadas pela arena e um locutor informando sobre as atividades e 
incentivando as pessoas a participarem. 
 
Como as atividades também estavam programadas para o período noturno foram fornecidas 
torres de iluminação com refletores. 
 
Toda a geração de energia foi fornecida através de geradores silenciosos.  
 
Uma estrutura hidráulica, composta por caixa d´água e chuveiros serviu para que os 
participantes pudessem tirar a areia do corpo. 
 
A comunicação visual do projeto foi estudadamente espalhada pela arena para garantir a 
maior visibilidade possível. Pórticos e totens com a programação das atividades estavam nas 
entradas e em locais de grande fluxo de pessoas. 
 
Na parte interna da arena foram colocadas lonas, todas amarradas em ferragem específica, 
com a comunicação visual do evento, incluindo logotipos da Virada Esportiva e da Cidade de 
São Paulo. 
 
Para a execução do projeto contamos com equipes técnicas e operacionais com ampla 
experiência em eventos esportivos. Tivemos serviços de limpeza, segurança, brigadistas, 
recepcionistas, instrutores, recreadores, coordenadores, auxiliares técnicos e administrativos, 
registros fotográficos e filmagem do evento. 
 
Toda a equipe responsável pelo atendimento ao público no dia estava uniformizada com 
camisetas alusivas ao projeto 
 
Todos os profissionais envolvidos com o projeto trabalharam com afinco e dedicação, dando 
todo o suporte necessário para o projeto ser bem executado. 

Um fato relevante e que deve ser chamado a atenção é de que não houve nenhum 
acontecimento fortuito que prejudicasse o bom andamento das atividades esportivas. A 
logística do evento funcionou muito bem, todos os profissionais envolvidos na realização  
conseguiram realizar suas tarefas com êxito, atendendo ao público de uma maneira 
satisfatória. 
 

Vale lembrar que estavam presentes cerca de 600 pessoas/dia divididas entre atletas, staff e 
acompanhantes 
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O objetivo principal era fomentar a prática esportiva, saúde, bem estar, difusão e 
conscientização da prática esportiva. O Instituto Esperança do Amanhã acredita que conseguiu  
impactar um número significativo de pessoas. Pudemos observar que alguns acompanhantes 
que não participaram das atividades estavam entusiasmados e foram impactados com o que 
viram.  
 
Acreditamos que teremos mais inscritos na 2° edição do projeto e estaremos contribuindo 
para a melhoria da saúde e bem estar da população local. 
 
Agradecemos a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São Paulo pela confiança em nosso 
trabalho. Em 2020 estaremos mais uma vez propondo a realização deste projeto que visa 
conscientizar a população sobre a necessidade de se praticar esportes. 

Também não mediremos esforços para melhorarmos a cada edição, com os relatórios que 
sempre fazemos em cada projeto acreditamos que estaremos proporcionando na próxima 
edição do ‘’AREIA SÃO PAULO- ESTA É MINHA PRAIA`` uma entrega ainda melhor. 
 
Estamos anexando o relatório fotográfico, a filmagem do evento e a declaração de alguns 
profissionais e Confederações/Federações para a comprovação das metas. 
 

Nos links abaixo pode-se observar as mídias sociais que foram abastecidas diariamente  
Facebook - https://www.facebook.com/institutoesperancadoamanha/ 
Instagram - https://www.instagram.com/institutoesperancadoamanha/ 
Site- http://esperancadoamanha.com.br/ 
 
 
 

Ricardo Eichenberg de Camargo 

Presidente 
 
 
 
 

              
 
 
 


