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em nossos projetos.

O maior desafio do ano foi também motivo de muita realização em 2019: 
o projeto Sem Barreiras completou seu primeiro aniversário em dezembro, 
com turmas cheias e garantia de continuidade para o próximo ano. A proposta 

para a região do Sambódromo, no Rio de Janeiro. As incertezas eram muitas: 
haveria procura, como a comunidade responderia? Conseguiríamos desenvolver, 
com a mesma qualidade, aulas e atividades em outros esportes que não o que 
estávamos habituados há décadas? Mas as respostas vieram rápido e 
confirmaram, mais uma vez, a importância do papel do professor e do 
comprometimento de toda a equipe para a conquista dos objetivos.

O retorno recebido dos próprios alunos e familiares, pessoalmente 
e pelas mídias sociais, só reforça o que venho dizendo há algum tempo: 
quem trabalha com projetos sociais recebe muito mais do que entrega 
e aprende muito mais do que ensina. A sensação de poder fazer a 
diferença na vida de algumas crianças e adolescentes tem sabor
 de vitória e nos motiva a continuar buscando soluções para que 
os projetos não parem. Nem sempre conseguimos, mas os 
núcleos Deodoro e Sampaio são exemplos de que vamos ao 
limite das possibilidades.

E assim concluímos outro ciclo, fazendo um reconhecimento 
especial aos parceiros e patrocinadores que, como nós, 
acreditam no esporte como fator de educação 

 é de gratidão e realização por todas as trocas: 
e desenvolvimento. O sentimento, novamente,

era levar não só o vôlei, mas também modalidades como o atletismo e judô, 

de conhecimento, aprendizagem, carinho 
e amizade, e o desejo de seguir em frente, 
oferecendo novas oportunidades 

Foto: Marlon Falcão 
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A coordenação geral dos projetos é feita por Adriana Samuel, duas vezes 
medalhista olímpica pelo vôlei de praia (prata em Atlanta 1996 e bronze em Sydney 
2000) e atleta de vôlei de quadra, de 1979 a 1991. Sua experiência na área social 
começou há 15 anos, quando inaugurou nas areias de Copacabana o primeiro 
núcleo da Escolinha de Vôlei. Paralelo aos projetos sociais, Adriana também atua 

o profissional e na seleção masculina de vôlei, onde atuou como assistente
com passagem por diversos clubes e equipes, desde as categorias de base até 

técnico em Sydney 2000.

no esporte de alto rendimento, gerenciando atletas profissionais e em formação.

A coordenação técnica dos projetos sociais é feita por Marcelo Del Negro, o 
“Alemão”, profissional de Educação Física com mais de 20 anos de experiência, 

COORDENAÇÃO

Em 2019 os projetos coordenados por Adriana Samuel atenderam em média, 
300 alunos por mês, distribuídos entre o Sem Barreiras e os núcleos Deodoro 
e Sampaio da Escolinha de Vôlei. Destes beneficiados, 92% são estudantes 
de escolas públicas, atendendo a meta de destinar pelo menos 70% das 
vagas para esta rede de ensino.

300 92%
alunos/mês estudantes de

escolas públicas
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Desde que entrei no esporte, não me sinto entediada, não durmo 
a tarde inteira, não arrumo brigas desnecessárias, me preocupo 

um pouco mais com o meu crescimento e evolução como pessoa. 
É bem legal perceber as grandes oportunidades que temos e ainda 

teremos neste lugar, onde pequenos sonhos poderão te levar 
a algum lugar. Muito obrigada pela dedicação, rigidez, carinho 

e paciência para nos ensinar o que, com dificuldade, também foi 
aprendido. Estar aqui me faz saber que sou capaz de aprender 

e evoluir, e que com muita dedicação podemos ir longe.

Pela primeira vez, outras modalidades se juntaram ao Vôlei em um programa coordenado 

por Adriana Samuel. Depois de quinze anos desenvolvendo projetos sociais no esporte em 

que foi atleta profissional e medalhista olímpica (prata em Atlanta 1996 e bronze em Sydney 

2000), agora o Atletismo e o Judô também fazem parte nesse novo desafio. Inaugurado em 

dezembro de 2018 para atender a 150 crianças e adolescentes da região do Sambódromo, 

centro do Rio de Janeiro, o Sem Barreiras completou seu primeiro ano atingindo todas as 

metas e objetivos traçados, oportunizando a iniciação esportiva associada a valores do 

esporte e cidadania, conforme descrito nas seções a seguir. Mais do que números, 

depoimentos como o da aluna Marina, de 16 anos, ao receber a faixa amarela de judô no 

final do ano, resumem bem o caminho que o Sem Barreiras pretende continuar seguindo:

“ “



TAXA DE 
OCUPAÇÃO

ALUNOS

TAXA DE 
APROVEITAMENTO

VAGAS 
OFERECIDAS

AULAS
PREVISTAS

META

META

120 (80%)

998 (100%)

150

998

181

976

151%

98%

MÉDIA 
MENSAL

AULAS
REALIZADAS

% DA 
META

% DA 
META

Local das aulas:   Clube do Servidor Municipal, Centro, Rio de Janeiro - RJ 

Turmas em atividade:   Dez turmas (2 de atletismo, 4 de judô e 4 de voleibol), 

    2x/semana cada.

Faixa etária atendida:   de 7 a 17 anos

Períodos de funcionamento:  de 4 a 20/12/2018 e de 08/01 a 19/12/2019

* A taxa de alunos de escolas públicas ficou em 95% (meta de 70% das vagas 
oferecidas) levando em conta os 213 alunos frequentes em dezembro de 2019.

Em pesquisa realizada em outubro/2019 para verificar a percepção
dos alunos quanto ao projeto, eles responderam que:

DADOS DO PROJETO

AVALIAÇÃO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
E COMPORTAMENTAL

RESULTADOS

* Os questionários completos encontram-se no Anexo I

77%
tem muita vontade 
de ir às aulas

21%
tem vontade 
de ir às aulas

66%
melhoraram muito
no comportamento 
disciplina, respeito
e educação nas aulas

26%
melhoraram no
comportamento 

71%
estão aprendendo
muito com as aulas

25%
estão aprendendo
com as aulas



PARCEIROS

Em seu primeiro ano de atuação, o projeto Sem Barreiras contou com a parceria do Itaú e 

IRB Brasil RE, via Lei Federal de Incentivo, em projeto aprovado pela Secretaria Especial de 

Esporte - Ministério da Cidadania, tendo como proponente a entidade Aldeea. O lanche após cada 

aula foi oferecido pela GastroService e o local das aulas, desde 29 de janeiro, é uma parceria com 

o Clube do Servidor Municipal. Antes disso, as atividades foram realizadas no Sambódromo, da 

inauguração em 4 de dezembro de 2018 até a transferência para o local atual.

Os encontros para planejamento e avaliação das atividades 

aconteceram, em média, a cada dois meses, em 2018 no dia 24/11 

e em 2019 nos dias 09/02, 06/05, 19/07 e 17/10.  

REUNIÕES DA COORDENAÇÃO
E PROFESSORES
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES

HORA DO LANCHE

AULÃO DE CARNAVAL

Desenvolvidas para estimular a socialização, o exercício da cidadania e a incorporação 

de valores e conteúdos aprendidos, as principais ações foram:

A distribuição do lanche proporcionado pelo 
parceiro GastroService foi um grande aliado e 
incentivador da participação e assiduidade dos 
alunos. Os bolos, sanduíches, frutas e refresco, 
fizeram a alegria da garotada após as aulas.

27 e 28/02

Mesclando turmas e modalidades, todos foram convidados a comparecer fantasiados para 
as atividades realizadas no campo de grama sintética, incluindo muitas brincadeiras, futebol 
e vôlei. A ação foi tão bacana que alguns responsáveis também resolveram participar, e o 
evento acabou se transformando em uma grande integração entre as diversas turmas, 
professores e familiares.



ENTREGA DE CHOCOLATES

AULA ESPECIAL COM AS MÃES
9, 10 e 14/05

18/04

Em comemoração à Páscoa, o parceiro IRB Brasil RE doou ao projeto 28 ovos de chocolate que foram 
sorteados aos alunos das três modalidades. Para ampliar as chances e estimular o desenvolvimento da 
coletividade, os ovos foram abertos e repartidos. No caso do vôlei, por exemplo, nove ovos fizeram a 
alegria de 45 alunos.

Em homenagem ao dia delas, os alunos convidaram 
suas mães para uma animada aula em conjunto. 
No atletismo, os filhos orientaram as mães no 
aquecimento, alongamento e exercícios de 
coordenação e circuito. No judô, elas caíram e 
derrubaram seus filhos entre muitas risadas e 
abraços. E no vôlei, a missão foi ensinar as técnicas 
de saque, toque e manchete. No final houve, uma 
festa com bolos, salgados e refrigerantes e cada 
mãe recebeu uma rosa de seus filhos. Outra 
homenageada foi a coordenadora Adriana Samuel, 
em passagem pelo seu aniversário, com direito a 
bolo e “parabéns a você”.



 Eu amei o Festival do Meio Ambiente, estava tudo 
organizado. A palestra muito boa, as crianças 

perguntando e querendo saber cada vez mais sobre as 
caixas. Não só o evento em si, mas o projeto está 

ajudando nossas crianças e tirando algumas que ficavam 
só pelas ruas. Minha filha está amando e eu também.

 Eliseuda da Costa, mãe da Sofia, de 7 anos.

“ “

O primeiro evento envolvendo as três modalidades do Sem 
Barreiras teve como tema central a reciclagem. Duas palestras 
comandadas pelas ONGs Nossa Casa/Brasil Sem Frestas e Rio 
Ecopet, abordaram a importância de dar um destino correto a 
embalagens tetrapak e tampinhas plásticas. Doados pela autora 
Carolina de Oliveira Machado, foram sorteados, entre alunos de 
7 a 10 anos, dez livros “Tatá e o problema do lixo”. E para 
tornar a ação ainda mais consistente, foi lançada a campanha 
“Caixinha Nota Mil”, para arrecadar e doar mil unidades para a 
construção de placas isolantes térmicas. 

O Festival teve cobertura da TV Band e a matéria pode 
ser vista no link:
 https://noticias.band.uol.com.br/jornaldorio/videos/16663273/pri
meiro-festival-do-meio-ambiente-reune-criancas-e-
adolescentes

FESTIVAL DO MEIO AMBIENTE “BORA RECICLAR” 
15/06

Palestrantes das Ongs Brasil Sem Frestas e Rio Ecopets.                                             
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ENCONTRO COM A CAMPEÃ OLÍMPICA 
E MUNDIAL RAFAELA SILVA 

MUSEU DO AMANHÃ 
08 e 15/08, 12/09

14/09

Na semana anterior, todas as turmas se prepararam, pesquisando e confeccionando cartazes sobre a 
vida e carreira da judoca Rafaela Silva. A atleta assistiu a uma apresentação dos alunos no tatame, 
recebeu homenagens, respondeu a perguntas e tirou fotos com os alunos e familiares, que 
compareceram em peso na manhã do sábado para prestigiá-la. “Foi muito legal, ela é muito simples... 

igual eu”, disse Bernardo Souza, de 8 anos.

Primeiro passeio externo do Sem Barreiras, cada modalidade teve o seu dia especial de visita. 
A experiência serviu para os professores conhecerem um pouco mais sobre seus alunos e 
observar valores que praticam também fora das aulas. O professor Feitosa, do judô, percebeu 
um maior envolvimento dos pais, preocupados em não faltarem e serem pontuais. Seus 
alunos adoraram o ônibus e a recepção pelo mascote Irbito. A sessão que eles mais curtiram 
foi a primeira, que mostra a evolução da humanidade em uma tela gigante no teto. Duas mães 
acompanharam o grupo e deram suporte durante todo o passeio. Marilene, mãe das alunas 
Kailany e Kauane, do atletismo, comentou: “Muito obrigado por esse passeio, minhas filhas 

tem assunto que não acaba mais, falam de tudo que viram, gostaram muito”.
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PREMIAÇÃO DA CAMPANHA “CAIXINHA NOTA MIL” 
04/10
Depois de mais de três meses, a campanha chegou ao fim tendo arrecadado 31.303 caixinhas, 
superando em muitas vezes a meta inicial de mil unidades. Entre as modalidades, o judô levou o 
troféu de campeão, com 14.564 caixinhas. No individual, o aluno do judô Raphael Batista Félix 
ficou em primeiro lugar (3.530 caixinhas) e, como prêmio, ele e a família ganharam um jantar no 
restaurante Outback. Os três primeiros colocados receberam vales-presente de material 
esportivo. Um passeio ao Pão de Açúcar foi a premiação aos 28 que mais arrecadaram, e todos 
os 109 participantes receberam medalhas por sua importante colaboração. Mais do que números, 
o maior sucesso da campanha foi o envolvimento de alunos, familiares e até de vizinhos, 
despertando a conscientização para a causa ambiental. As caixinhas foram doadas à ONG Nossa 
Casa/Brasil Sem Frestas, para a instalação de placas isolantes térmicas.
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DIA DAS CRIANÇAS - IRB BRASIL RE 

PASSEIO AO PÃO DE AÇÚCAR

15/10

30/10

A convite do patrocinador, os alunos participaram, na sede da empresa, da programação 
em homenagem ao Dia das Crianças com atividades recreativas, oficina de artes, jogos 
educativos e lanche. A aluna do vôlei Maria Eduarda Joaquim, de 12 anos, comentou: 
“Gostei muito da Festa do IRB Brasil! Estava organizado e nos receberam com muito carinho. 
Gostei muito das brincadeiras, das comidas, de tudo! Amei demais”.

O passeio fez parte da premiação da campanha Caixinha Nota Mil aos 28 alunos que mais 
pontuaram. Destes, dezoito nunca tinham ido ao Pão de Açúcar e seis não se lembravam, pois 
eram muito pequenos. Os ingressos foram doados pela administração do parque. 
Sobre o passeio, a mãe do aluno Guilherme, de 10 anos do vôlei comentou: 
“Eu até chorei de emoção ao ver meu filho curtindo o passeio ao Pão de Açúcar, 
ele filmou tudo e trouxe pra eu ver. Ele com certeza não vai esquecer desse passeio”.

Fotos Mtvz Imagens
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ENTREGA DE PRESENTES E CESTAS BÁSICAS
18/12
Nessa ação promovida pelo IRB Brasil RE, os colaboradores da empresa puderam escolher 
antecipadamente alunos para apadrinhar, enviando presentes, cartinhas e cestas básicas para as famílias.
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19/12
A última aula de 2019 foi também a comemoração do primeiro aniversário do projeto. Alunos e 
familiares contribuíram com um bolo personalizado e refrigerantes e o IRB Brasil RE ofereceu 
pipoca e cachorro-quente. 

ANIVERSÁRIO DO SEM BARREIRAS 
E FESTA DE FINAL DE ANO
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Professora responsável 
Iracema Rosa Gonzaga

 Estagiário
Felipe Ferreira Maximiano

RESULTADOS

* A taxa de alunos de escolas públicas ficou em 100% (meta de 70% das vagas 
oferecidas) levando em conta os 57 alunos frequentes em dezembro de 2019.

TAXA DE 
OCUPAÇÃO

ALUNOS

TAXA DE 
APROVEITAMENTO

VAGAS 
OFERECIDAS

AULAS
PREVISTAS

META

META

36 (80%)

251 (100%)

45

251

45

245

125%

98%

MÉDIA 
MENSAL

AULAS
REALIZADAS

% DA 
META

% DA 
META

TURMA
1
2

DIAS
terça/quinta
terça/quinta

HORÁRIO
15h às 16h30
16h30 às 18h

IDADE
5 a 17 anos
5 a 17 anos

Materiais utilizados

21 tartarugas, 20 colchonetes, 

25 cones, 22 bambolês, 5 bolas 
medicine-ball de 1, 2 e 3 Kg, 60 coletes 
(amarelo/preto/cinza), 5 escadinhas, 

15 barreirinhas e 30 cabos.

Grade horária

Obs: Até agosto de 2019, eram 3 turmas
com carga horária diária de 60 min cada.



ATIVIDADES DESTAQUE DO ATLETISMO

FESTA JULINA

V TROFÉU CORCOVADO DE ATLETISMO
25/10

A convite da Escola Alemã Corcovado, 
o Sem Barreiras disputou sua primeira competição 
externa. Divididos entre as modalidades de salto em 
distância, corrida de fundo, corrida de velocidade e 
revezamento, a participação foi um sucesso, segundo 
a professora Iracema. Tanto em termos de resultados 
quanto no comportamento e desenvolvimento geral, 
foi ainda uma rica vivência com participantes de 
diferentes escolas e realidades sociais. 

23/07

Depois de pesquisarem sobre tradições nas festas 
juninas, as turmas colocaram em prática algumas 
dessas brincadeiras, como a da “galinha choca”. 
Alguns familiares também se animaram vestindo 
trajes típicos e o dia encerrou com um lanche 
oferecido e compartilhado por todos. 



JUDÔ
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Professor responsável 
Luis Feitosa

 Estagiário
Douglas Hermínio de Oliveira

RESULTADOS

* A taxa de alunos de escolas públicas ficou em 91% (meta de 70% das vagas 
oferecidas) levando em conta os  74 alunos frequentes em dezembro de 2019.

TAXA DE 
OCUPAÇÃO

ALUNOS

TAXA DE 
APROVEITAMENTO

VAGAS 
OFERECIDAS

AULAS
PREVISTAS

META

META

36 (80%)

351 (100%)

45

351

61

341

170%

98%

MÉDIA 
MENSAL

AULAS
REALIZADAS

% DA 
META

% DA 
META

TURMA
1
2
3
4

DIAS
quarta/sexta
quarta/sexta
quarta/sexta
quarta/sexta

HORÁRIO
15h às 15h45

15h45 às 16h30
16h30 às 17h15
17h15 às 18h

IDADE
13 a 17 anos
11 a 12 anos
5 a 7 anos
8 a 10 anos

64 placas para tatame, 
Materiais utilizados

sendo 36 amarelas e 28 azuis

Grade horária

Obs: Até agosto de 2019, eram 3 turmas
com carga horária diária de 60 min cada.



ATIVIDADES DESTAQUE DO JUDÔ

17/07

Uma tarde fantástica com muita troca de 
experiências, foi o resumo da visita ilustre do 
kodansha (mestre) faixa vermelha e branca de 
judô, o professor Ricardo Ruffoni. Antes de 
comandar um treino, ele falou de sua trajetória 
até chegar ao 7º Dan - uma graduação 
conquistada por poucos - e da carreira 
acadêmica, até o doutorado em Educação Física. 
O mestre recebeu do Sem Barreiras uma carta 
de agradecimento e parabenizou a turma pelo 
excelente nível atingido em pouco tempo de 
prática. 

30/01

mas sim uma armadura, eles se empoderaram". 
se estivessem recebendo não só um uniforme, 
o professor Feitosa, "eles se sentiram como 
Dia marcante para os alunos, segundo 

ENTREGA DOS QUIMONOS

VISITA DO MESTRE RUFFONI 



28/11 e 07/12

"Fiquei nervosa, pensando que não ia mudar de faixa, 
mas quando escutei meu nome eu pulei de alegria" 
(Maria Vitoria, de 14 anos). 

Momento de consagração para qualquer judoca, a troca 
de faixas obedeceu a três etapas: reuniões com 
responsáveis, prova teórica e prova prática, para as 
quais os alunos se prepararam durante todo o ano. 
Marcada para um sábado, para que mais familiares 
pudessem participar, contou também com a presença 
de seis faixas pretas e representantes de dois projetos 
sociais do Rio de Janeiro: a Associação Nagai e a Luta 
pela Paz. Os alunos da Nagai fizeram uma 
apresentação de judô show, com música e coreografias, 
e em seguida uma confraternização fechou o dia, com 
comes e bebes oferecidos pelas famílias. 

EXAME DE TROCA DE FAIXA



VOLEIBOL

Fo
to

s 
M

ar
lo

n 
Fa

lc
ão

Professor responsável 
Walmyr de Lima Silva

 Estagiário
Gabriel Rabelo Andrade

RESULTADOS

* A taxa de alunos de escolas públicas ficou em 94% (meta de 70% das vagas 
oferecidas) levando em conta os  82 alunos frequentes em dezembro de 2019.

TAXA DE 
OCUPAÇÃO

ALUNOS

TAXA DE 
APROVEITAMENTO

VAGAS 
OFERECIDAS

AULAS
PREVISTAS

META

META

48 (80%)

396 (100%)

60

396

76

390

158%

98%

MÉDIA 
MENSAL

AULAS
REALIZADAS

% DA 
META

% DA 
META

TURMA

1

2

3

4

DIAS

terça/quinta

terça/quinta

quarta/sexta

quarta/sexta

A= avançado  |  B= iniciante

HORÁRIO

16h às 17h

17h às 18h

16h às 17h

17h às 18h

IDADE

11 a 13 anos (Mini 2A)
14 a 17 anos (Mini 3)

7 a 10 anos (Mini 1)
11 a 13 anos (Mini 2B)

11 a 13 anos (Mini 2A)
14 a 17 anos (Mini 3)

7 a 10 anos (Mini 1)
11 a 13 anos (Mini 2B)

Grade horária

Materiais utilizados
12 bolas MG500 Penalty, 
3 conjuntos de rede, postes 
e bases, 10 arcos, 20 cones 
azuis/amarelos, 20 coletes 
(azuis/amarelos)



ATIVIDADES DESTAQUE DO VOLEIBOL

07/11

19/12

O intercâmbio e troca de experiências foi o principal objetivo da visita, e para tanto foi 
organizada uma tarde de jogos, com equipes formadas por alunos dos dois projetos, sem cunho 
competitivo, apenas social. 

02/08

Maria Eduarda de Paula, de 12 anos, participou 
de um teste e foi selecionada para a equipe mirim 
do Tijuca. Na foto, acompanhada pelo professor 
Walmyr e o diretor do clube, Marcos Azevedo.

ALUNA APROVADA EM TESTE NO TIJUCA TÊNIS CLUBE

TORNEIO INTERNO DE FIM DE ANO

VISITA DO NÚCLEO SAMPAIO DA 
ESCOLINHA DE VÔLEI ADRIANA SAMUEL 

Celebrando o último encontro do ano, a competição premiou a cada aluno 
com uma medalha pela participação. 



DEPOIMENTOS DE ALUNOS E/OU RESPONSÁVEIS

Esse projeto veio em boa hora 
porque em nossa comunidade não 

tem nada para nossas crianças, 
e quando aparece é muito longe,
não dá para irmos. Espero que 
não acabe porque ajuda muito 

as crianças a estarem no esporte. 

Emilene, mãe da Blicia 
e da Sabrina

Eu estou achando muitolegal ter uma atividade para fazer e não ficar ligada em internet. Fazer exercício faz bem para a saúde. 
Ana Beatriz, 11 anos

Depois que a Manuela entrou no atletismo ela 
melhorou muito em relação à timidez. Ela evoluiu 
muito em relação ao sedentarismo, é uma menina 

mais ativa, mais brincalhona, interage melhor com as 
pessoas. Ela gosta muito de ir e sempre conta os dias 

para chegar o dia do atletismo. 

Rafaela, mãe da Manuela

O Atletismo está trazendo 

muito benefício na vida da 

Kailany, ela entrou com 50 

quilos e agora está com 45. 

A Kailany está muito feliz 

e eu também. 

Marilene, mãe da 

Kailany, que postou nas 

mídias sociais o “antes e 

depois” da filha (ao lado)

Depois que eu entrei no projeto Sem 
Barreiras, minha rotina mudou. Comecei a ter 

mais responsabilidade, porém mais 
habilidade e percebi que o meu “eu” mudou 

um pouco depois da prática do judô. 
Daniel, 16 anos

O projeto Sem Barreiras

foi uma benção na vida de meu 

irmão. Ele é uma criança hiperativa 

e quando entrou no atletismo, 

começou a ficar mais atento, suas 

notas na escola melhoraram, seu 

comportamento. 

Roseone, irmã do Rafael



DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO

DIVULGAÇÃO EM ESCOLAS

Levando consigo suas duas medalhas olímpicas, a coordenadora Adriana Samuel conversou com 
alunos e entregou folhetos. Posteriormente, os informativos também foram distribuídos em pontos 
estratégicos próximos ao local do projeto. 

- E.M. Calouste Gulbenkian, 27 de novembro de 2018 e 22 de maio de 2019

- E.M. Estados Unidos, 3 e 4 de dezembro de 2018
- E.M. Tia Ciatta, 6 de dezembro de 2018

- E.M. Raquel de Queiroz, 29 de novembro de 2018

Escolas visitadas:



VISITA DO COORDENADOR GERAL 
DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE - LIE (28/08)

 http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/59240-visitas-
tecnicas-acompanham-projetos-captados-pela-lei-de-incentivo-ao-esporte-no-rio-de-janeiro),

Em visita técnica surpresa, o Coordenador Geral da LIE Carlos Eduardo Ilha dos Santos 
acompanhou o funcionamento das aulas e fez várias fotos e vídeos com os alunos. 
Por e-mail, comentou: “O projeto é maravilhoso e está em muito boas mãos”. O vídeo foi 
incluído nas redes sociais da Secretaria Especial do Esporte e do Secretário Adjunto da 
Secretaria, Cel. Marco Aurélio Araújo.



EXPOSIÇÃO NA MÍDIA

TELEVISÃO BAND TV (15/06)

Matéria sobre o Festival do Meio Ambiente/ Campanha 
“Caixinha Nota Mil”, equivalência comercial de R$ 88.643,33.
 https://noticias.band.uol.com.br/jornaldorio/videos/16663273/
primeiro-festival-do-meio-ambiente-reune-criancas-e-
adolescentes

MÍDIAS SOCIAIS
Nos canais do Projeto Sem Barreiras, em 2019 os resultados* foram:

71 postagens, com alcance de 10.886

81 postagens, com alcance de 17.209 e impressões de 24.018. 

* sem investimento de impulsionamento ou mídia paga 

http://arquivo.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/59240-visitas-tecnicas-
acompanham-projetos-captados-pela-lei-de-incentivo-ao-esporte-no-rio-de-janeiro 

Site do Ministério da Cidadania (02/09)

Revista Amazônia (19/11)
https://revistaamazonia.com.br/uso-de-embalagens-para-aliviar-o-calor/



Você está gostando das aulas?
Muito Estou gostando Um pouco Não estou gostando

87% 11% 1% 1%

Você está aprendendo com as aulas?
Muito

Muito

Estou aprendendo

Estou aprendendo

Um pouco

Um pouco

Não estou aprendendo

Não estou aprendendo

71% 25% 4% 0%

Você tem vontade de ir para as aulas?
Muito Tenho vontade Um pouco Não tenho vontade

77% 21% 2% 0%

Quais as duas modalidades que você mais gostou de aprender?

Você está aprendendo os amortecimentos de quedas do judô?

Revezamento Salto em Distância Corrida em geral Arremesso de peso Salto em Altura Salto Triplo

49%

75%

21%

20%

10%

5%

9%

0%

0% 0%

Você está aprendendo as técnicas do toque e da manchete?

Você está aprendendo as técnicas de corridas, mesmo não usando uma pista oficial de Atle�smo?

Você está aprendendo os golpes de judô?

Muito

Muito

Muito

Muito

Estou aprendendo

Estou aprendendo

Estou aprendendo

Estou aprendendo

Um pouco

Um pouco

Um pouco

Um pouco

Não estou aprendendo

Não estou aprendendo

Não estou aprendendo

Não estou aprendendo

65%

89%

63%

62%

46%

11%

34%

27%

4%

0%

3%

11%

0%

0%

0%

0%

Você está aprendendo os fundamentos de saque e ataque?

Você está aprendendo como se joga voleibol, sabendo se posicionar corretamente na quadra?

Qual a modalidade você achou mais fácil de aprender?

7b. Você está aprendendo a lutar judô, sabendo os movimentos de ataque e defesa da luta?

O que mais gosta de fazer na aula?

Muito

Muito

Salto em Distância

Compe�r/Lutar/Jogar

Estou aprendendo

Estou aprendendo

Arremesso de peso

Treinar

Um pouco

Um pouco

Salto Triplo

Brincar na recreação

Não estou aprendendo

Não estou aprendendo

41%

58%

91%

57%

46%

25%

9%

33%

12%

16%

0%

10%

1%

1%

ENSINO-APRENDIZAGEM

ATLETISMO

JUDÔ

VOLEIBOL

ANEXO 1

Percepção dos alunos do projeto Sem Barreiras, quanto ao ensino-aprendizagem e 
comportamentos. Respondidos por 195 alunos (85% do total) em outubro de 2019. 



ANEXO 1

Como está seu comportamento quanto à disciplina, respeito e educação para com os professores e colegas de turma?
Melhorei muito Melhorei Melhorei um pouco Não melhorei

66% 26% 8% 1%

Você cumpre o  horário, sendo pontual na chegada ao projeto?
Sim Às vezes Não

63% 35% 2%

Você cuida do material, u�lizado nas aulas (colchonetes, cones, tatames, bolas, redes, etc)?
Sim Às vezes Não

89% 10% 2%

Como estão suas notas escolares depois que começou a frequentar o Sem Barreiras?
Melhoraram Man�veram as mesmas Pioraram

56% 42% 2%

Você auxilia um colega de turma que se encontra com dificuldades em realizar uma determinada tarefa?
Sim Às vezes Não

71% 24% 5%

COMPORTAMENTAL E VALORES
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www.adrianasamuel.com.br 

EscolinhaDeVoleiAdrianaSamuel

escolinhadevoleiadrianasamuel @

ProjetoSemBarreiras 

projetosembarreiras@


