RELATÓRIO ANUAL 2021

ATLETISMO
JUDÔ
VOLEIBOL

MENSAGEM
Dizer que foi uma vitória completar mais um ano em nossos
projetos sociais seria “chover no molhado” porque, para nós, a longevidade
é sempre motivo de sucesso e comemoração. Mas termos conseguido nos
manter operantes em 2021, em plena pandemia, tem um signi cado muito
especial. Nossos alunos e seus familiares precisaram, ainda mais do que antes,
desse suporte. Nos momentos em que foi possível, oferecemos as atividades
físicas de forma presencial. Quando tivemos que car isolados em casa,
nossos professores brilharam nas atividades on-line. E com a ajuda de
parceiros, também conseguimos realizar campanhas de doação
de calçados e cestas básicas.
O reconhecimento a essas ações veio rápido, na forma de dezenas
de mensagens, nos agradecendo e dizendo o quanto os projetos foram
importantes nesse momento tão delicado na vida de todos. Por esse motivo,
ca o agradecimento especial aos que contribuíram com seu trabalho,
dedicação ou aporte nanceiro, e aos alunos e familiares pela con ança em
nosso trabalho. Ao encerrar mais um ciclo, e relembrando depoimentos como
esse abaixo, da mãe de uma aluna, ca a certeza de que devemos seguir em
frente, unindo forças para que os projetos tenham vida longa.

Adriana Samuel
Coordenadora Geral

«

O projeto tem sido um alento,
eu me sinto honrada por minha
lha participar. Em meio a tanto
descaso social e pouco
investimento em esporte, ainda
há parceiros e pro ssionais
que olham para estas crianças
e adolescentes com carinho,
amor e dedicação. Seria muito
bom se tivéssemos mais
projetos assim voltados para o
bem-estar, desenvolvimento,
interatividade
e saúde física e mental para que
nossos jovens não quem à
margem daquilo que os levam
para o caminho da violência
e das drogas.

«

Mãe de aluna do Sem Barreiras.

COORDENAÇÃO
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 1981. Sua experiência na área social começou em 2004,
quando inaugurou nas areias de Copacabana o primeiro núcleo da Escola de Vôlei.
Com o tempo, outros núcleos surgiram em Deodoro e Sampaio, e também novos
projetos, como o Sem Barreiras que inclui, além do vôlei, as modalidades de
atletismo e judô. Paralelo aos projetos sociais, Adriana também atua no esporte
de alto rendimento, gerenciando atletas pro ssionais e em formação.
A coordenação técnica no Sem Barreiras é feita por Marcelo Del Negro,
o Alemão”, pro ssional de Educação Física com mais de 20 anos de experiência,
com passagem por diversos clubes e equipes, desde as categorias de base até
o pro ssional e na seleção masculina de vôlei, onde atuou como assistente
técnico em Sydney 2000.
Em 2021 os projetos coordenados por Adriana Samuel atenderam, em
média, 293 alunos por mês, distribuídos entre o Sem Barreiras e o núcleo
Deodoro da Escola de Vôlei. Destes bene ciados, 86% são estudantes de
escolas públicas, superando a meta de destinar pelo menos 70% das vagas
para esta rede de ensino.

293
86%
ALUNOS
ESTUDANTES
POR MÊS

ESCOLAS PÚBLICAS

Projeto Sem Barreiras
ATLETISMO | JUDÔ | VOLEIBOL
Ao completar três anos de funcionamento na região central do Rio de Janeiro,
o Sem Barreiras conseguiu superar as limitações impostas pela pandemia
e atender a seu público, mesmo que de forma remota em alguns momentos.
Fortalecer a relação professor-aluno foi fundamental para que as atividades
pudessem ser retomadas quando permitido pelas autoridades.
Com determinação e criatividade por parte dos professores, muitas adaptações
foram feitas para atender às novas situações que se apresentavam, sempre
prezando pela segurança e saúde do grupo… turmas remotas, reduzidas
ou sem contato físico foram compensadas com acolhimento, alegria e
animação. Ao nal do ano, o resultado eram turmas cheias, no limite de sua
capacidade, e muito acima das 150 vagas inicialmente propostas
(média de 221 alunos por mês).

DADOS DO PROJETO

Local das aulas:

Clube do Servidor Municipal, Centro,
Rio de Janeiro - RJ
Turmas em atividade:
Onze turmas (3 de atletismo, 4 de judô e 4 de voleibol),
2x/semana cada.
Faixa etária atendida:
de 7 a 17 anos
Período de funcionamento: de 05/01 a 16/12/2021

RESULTADOS GERAIS DO SEM BARREIRAS
ATLETISMO | JUDÔ | VÔLEI
TAXA DE
OCUPAÇÃO
TAXA DE
APROVEITAMENTO

VAGAS
OFERECIDAS

META
(80%)

150

% ACIMA
DA META

120

MÉDIA MENSAL
DE ALUNOS **
221

AULAS
PREVISTAS

META
(100%)

AULAS
REALIZADAS

% DA
META

1008

1008

1008

100%

84%

* A taxa de alunos de escolas públicas foi de 87% (meta de 70% das vagas oferecidas)
considerando-se os 227 alunos frequentes em dezembro de 2021.
** No primeiro semestre, as turmas funcionaram com capacidade reduzida e rodízio
entre alunos para respeitar os protocolos de segurança estabelecidos em função da
pandemia.

«

Como é bom ver tantas crianças
tendo suas vidas transformadas
através do esporte! Meu
agradecimento aos professores
e organizadores desse projeto,
que faz a diferença na vida de
nossos lhos.

«

Mãe de dois alunos,
de 9 e 14 anos.

PARCEIROS
Em outubro de 2020 entrou em vigência o ano II do projeto Sem Barreiras
via Lei Federal de Incentivo, contando com a parceria do Itaú, IRB Brasil RE
e Labs A+, em projeto aprovado pela Secretaria Especial de Esporte - Ministério
da Cidadania, tendo como proponente a entidade ALDEeA – Associação Latina
de Desenvolvimento Esportivo, Cultural e Ambiental. O local das aulas é uma
parceria com o Clube do Servidor Municipal.

«

O Sem Barreiras mudou tanto
a minha vida, como a vida dos
meus lhos. Eles agora têm
disciplina nos horários,
responsabilidade com suas
tarefas. Os professores e os
auxiliares são pessoas
excelentes. Os patrocinadores
também estão ajudando muitas
pessoas. Só tenho gratidão
a todos vocês.

«

«

Mãe de dois alunos do vôlei.

O Sem Barreiras veio para
bene ciar muitas famílias,
inclusive a minha. Sou muito
grato por tudo e por todo
o cuidado que eles têm com
os nossos pequenos.

«

Pai de aluna do vôlei.

Atividades complementares e
acontecimentos destaques no ano
Além das aulas visando a iniciação esportiva, o Sem Barreiras cria oportunidades
para estimular a socialização, o desenvolvimento da cidadania e a incorporação
de valores e conteúdos aprendidos. Excepcionalmente, em função da pandemia,
não aconteceram passeios e eventos culturais ou esportivos externos.
Todas as ações de 2021 aconteceram no ambiente das aulas, e as principais foram:

Visita do campeão olímpico Tande

11/02

As turmas do atletismo e do vôlei tiveram uma tarde marcante com a visita do
Alexandre Samuel, o Tande, campeão olímpico de vôlei em Barcelona, 1992.
Ele participou da aula interagindo com os alunos, e depois falou sobre a sua
carreira em uma palestra motivacional. Para nalizar, os alunos respondiam
a perguntas e ganhavam de brinde shorts, camisas e bonés.

Aulas on-line durante o lockdown
Exercícios e brincadeiras on-line e vídeoaulas foram a
forma encontrada pelos professores para manter o
vínculo com os alunos durante o período em que as aulas
presenciais foram interrompidas, atendendo ao decreto
municipal pelo agravamento da pandemia.

26/03 a 14/04

Quinzena Olímpica

27/07 a 06/08

Aproveitando a mobilização em torno dos Jogos de Tokyo 2020, diversas atividades foram organizadas
para explorar modalidades olímpicas diferentes das oferecidas no projeto: badmington (raquetes
emprestadas pelo projeto Caramujo, de Niterói), tênis de mesa, basquete, esgrima, e as estreantes skate
e surf. Teve des le de abertura, a chegada da tocha, Hino Nacional, juramento do atleta e declaração de
abertura pela coordenadora e medalhista olímpica Adriana Samuel. Também foi feito um rodízio entre as
turmas do Sem Barreiras, no qual alunos do atletismo praticaram judô e vôlei, e assim sucessivamente.
A cada aula eram escolhidos alunos-destaque, que recebiam uma medalha de honra ao mérito.
Além de todo o conhecimento e motivação gerados, outro ponto positivo nesta quinzena foi que,
com a integração entre as turmas, os alunos passaram a se interessar pelas demais modalidades
oferecidas. O vôlei, por exemplo, ganhou oito novos alunos vindos do judô e atletismo.

Esportes Paralímpicos

24 a 31/08

Os Jogos Paralímpicos Tokyo 2020
foram a tônica em agosto e na última
aula os alunos do judô vivenciaram um
pouco das di culdades de pessoas
com de ciência visual, sentindo como
os atletas competem sem enxergar.
No atletismo, teve arremesso de peso
sentado e corrida com olhos vendados.
Aulas emocionantes, ricas em
aprendizagem e lições para a vida.

Semana da Criança – doação de tênis

28 e 29/09

Às vésperas do Dia das Crianças, 196 alunos foram presenteados com um par de tênis, doados pelo
parceiro IRB Brasil RE. Os calçados foram recebidos com muita expectativa e alegria por alunos e
responsáveis, que enviaram dezenas de mensagens em agradecimento ao projeto e ao parceiro doador.
Para tornar a entrega ainda mais signi cativa, cada modalidade organizou atividades especiais, como
torneios e premiações.

Fotos: Divulgação IRB Brasil RE

Entrega de cestas básicas e kits de Natal

14/12

Doadas pelo patrocinador IRB Brasil RE, todos os alunos receberam
cestas básicas nas comemorações de nal de ano. Entre os alunos
mais assíduos em 2021, também foram sorteados 10 kits com
produtos natalinos. “A cesta é maravilhosa, vieram coisas
sensacionais. Obrigada por nos proporcionar um Natal mais
completo” disse a mãe de dois alunos de 17 e 18 anos.
“Essa cesta veio em boa hora, desde que meus lhos
estão no Sem Barreiras eu só tive bençãos, quero
muito agradecer”, disse a mãe de outros dois alunos,
de 10 e 13 anos.

Outras informações:
Entrega dos novos uniformes

28/01

No nal de janeiro foram entregues as camisetas, quimonos e máscaras do novo uniforme, momento
aguardado com muita expectativa pelos alunos, e também uma oportunidade para promover o
desenvolvimento de valores como a responsabilidade e o respeito para com o material recebido.

Reuniões da coordenação e professores
Nesses encontros foram debatidos assuntos
de avaliação e planejamento, realizando ajustes
na programação e procedimentos, quando
necessário. Com a presença de professores,
estagiários e coordenação, as reuniões
aconteceram nos dias 02/02, 27/4, 10/07 e 21/09.

Avaliação do ensino-aprendizagem e comportamental

01 a 08/10

Alunos de todas as modalidades responderam a um
questionário sobre a sua percepção quanto a assuntos do
ensino-aprendizagem, comportamento e valores. Além de
validar o trabalho realizado ao longo do ano, o estudo
também será útil para o planejamento de aulas e ações
futuras do Sem Barreiras.
Entre outros temas avaliados, observa-se um alto grau de
satisfação e motivação para com as aulas*:
*A avaliação completa encontra-se na página a seguir.

96%
95%

DOS ALUNOS
TEM VONTADE
OU MUITA
VONTADE DE
IR ÀS AULAS

ESTÃO
APRENDENDO
OU APRENDENDO
MUITO COM
AS AULAS

92%

TEM MELHORADO
OU MELHORADO MUITO
DE COMPORTAMENTO

(DISCIPLINA, RESPEITO
E EDUCAÇÃO PARA
COM PROFESSORES
E COLEGAS)

Percepção dos alunos quanto ao ensino-aprendizagem e comportamentos
Resultado do questionário respondido por 213 alunos (98% do total) do projeto Sem Barreiras,
em outubro de 2021.
ENSINO-APRENDIZAGEM
Você está gostando das aulas?
Muito
77%

Estou gostando
18%

Um pouco
4%

Não estou gostando
0%

Um pouco
3%

Não estou aprendendo
0%

Um pouco
4%

Não tenho vontade
0%

Você está aprendendo com as aulas?
Muito
64%

Estou aprendendo
33%

Você tem vontade de ir para as aulas?
Muito
72%

Tenho vontade
23%

O que mais gosta de fazer na aula?
Compe r/Lutar/Jogar
54%

Treinar
29%

Brincar na recreação
18%

ATLETISMO
Que modalidades você mais gostou de aprender?
Salto em Altura
49%

Salto em Distância
21%

Salto Triplo
10%

Arremesso de peso
9%

Revezamento
0%

Você está aprendendo as técnicas de corridas, mesmo não usando uma pista oﬁcial de Atle smo?
Muito
42%

Estou aprendendo
53%

Um pouco
5%

Não estou aprendendo
0%

Que modalidade você achou mais fácil de aprender?
Salto em Distância
8%

Arremesso de peso
84%

Salto Triplo
8%

JUDÔ
Você está aprendendo os amortecimentos de quedas do judô?
Muito
62%

Estou aprendendo
33%

Um pouco
5%

Não estou aprendendo
0%

Um pouco
5%

Não estou aprendendo
0%

Você está aprendendo os golpes de judô?
Muito
47%

Estou aprendendo
48%

7b. Você está aprendendo a lutar judô, sabendo os movimentos de ataque e defesa da luta?
Muito
40%

Estou aprendendo
47%

Um pouco
13%

Não estou aprendendo
0%

VOLEIBOL
Você está aprendendo as técnicas do toque e da manchete?
Muito
47%

Estou aprendendo
44%

Um pouco
8%

Não estou aprendendo
1%

Você está aprendendo os fundamentos de saque e ataque?
Muito
53%

Estou aprendendo
35%

Um pouco
10%

Não estou aprendendo
2%

Você está aprendendo como se joga voleibol, sabendo se posicionar corretamente na quadra?
Muito
40%

Estou aprendendo
52%

Um pouco
7%

Não estou aprendendo
1%

Corrida
0%

COMPORTAMENTAL E VALORES
Como está seu comportamento quanto à disciplina, respeito e educação para com os professores e colegas de turma?
Melhorei muito
64%

Melhorei
28%

Melhorei um pouco
8%

Não melhorei
0%

Você cumpre o horário, sendo pontual na chegada ao projeto?
Sim
83%

Às vezes
17%

Não
0%

Você cuida do material, u lizado nas aulas (colchonetes, cones, tatames, bolas, redes, etc)?
Sim
90%

Às vezes
8%

Não
2%

Como estão suas notas escolares depois que começou a frequentar o Sem Barreiras?
Melhoraram Man veram as mesmas
56%
42%

Pioraram
2%

Você auxilia um colega de turma que se encontra com diﬁculdades em realizar uma determinada tarefa?
Sim
75%

Às vezes
21%

Não
4%

ATLETISMO
Professora responsável:
Iracema Rosa Gonzaga
Materiais utilizados:
40 cones, 4 apitos, 4 cronômetros, 26
bambolês, 6 medicine-ball, 60 coletes
(amarelo/preto/cinza), 2 escadinhas, 20
tartarugas, 36 colchonetes e 15 barreirinhas.

Estagiária:
Thayanne da Silva Marques

Resultados:
TAXA DE
OCUPAÇÃO
TAXA DE
APROVEITAMENTO

VAGAS
OFERECIDAS

META
(80%)

45

% ACIMA
DA META

36

MÉDIA MENSAL
DE ALUNOS **
69

AULAS
PREVISTAS

META
(100%)

AULAS
REALIZADAS

% DA
META

270

270

270

100%

92%

* A taxa de alunos de escolas públicas foi de 93% (meta de 70% das vagas oferecidas)
considerando-se os 72 alunos frequentes em dezembro de 2021.

Grade horária:
TURMA
1
2
3

DIAS
terça/quinta
terça/quinta
terça/quinta

HORÁRIO
15h às 16h
16h às 17h
17h às 18h

IDADE
5 a 17 anos
5 a 17 anos
5 a 17 anos

Atividades destaque do Atletismo
Aula especial de Carnaval

25/02

Além dos adereços e fantasias que cada um poderia usar,
os alunos elaboraram vários cartazes, conscientizando
sobre a importância do uso da máscara e do álcool em gel.
A aluna Ellen demonstrou seu talento desenhando uma
caricatura da estagiária Thayanne ( foto à esquerda).

Minitorneio de São João

29/06

Inspirado nas festas juninas, foram elaboradas aulas recreativas adaptando brincadeiras tradicionais aos
materiais do atletismo e um minitorneio com tarefas como pular amarelinha, dança das cadeiras e
corrida do ovo. Nesse resgate de jogos antigos, também teve a brincadeira do elástico, pular corda, pião e
até bolas de gude, trazidas por alguns alunos.

Encerramento do ano e corrida infantil de Saquarema

19/12

A última aula do ano foi comemorada com uma confraternização entre todas as turmas, no dia 16/12.
No domingo seguinte, três alunas participaram da 1ª Corrida Infantil de Saquarema, sagrando-se campeãs
nas suas categorias. As provas disputadas por Sophia da Silva Sodré, Geovana de Jesus Noleto Azevedo
e Juliana de Jesus Valença foram, respectivamente, 200m, 300m e 500m.

«

A volta do projeto Sem Barreira)
faz muita diferença na vida das
minhas lhas. Trouxe as
atividades que estavam paradas
de volta, disposição, atenção,
alegria e dedicação na vida
delas. Todos os professores
extremamente responsáveis
com as aulas e também por
cada criança no projeto.

«

Mãe de duas alunas do atletismo,
na volta às aulas presenciais.

JUDÔ
Professor responsável:
Luis Feitosa
Estagiária:
Camila Almeida dos Santos

Materiais utilizados:
64 placas para tatame, sendo 36 amarelas
e 28 azuis

Resultados:
TAXA DE
OCUPAÇÃO
TAXA DE
APROVEITAMENTO

VAGAS
OFERECIDAS

META
(80%)

45

% ACIMA
DA META

36

MÉDIA MENSAL
DE ALUNOS **
62

AULAS
PREVISTAS

META
(100%)

AULAS
REALIZADAS

% DA
META

372

372

372

100%

72%

* A taxa de alunos de escolas públicas foi de 87% (meta de 70% das vagas oferecidas)
considerando-se os 59 alunos frequentes em dezembro de 2021.

Grade horária:
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

Atividades destaque do Judô
Aula especial de Carnaval

26/02

Foi realizado um concurso em que cada um deveria
apresentar-se vestindo um adereço ou fantasia.
Com uma caixa de chocolates como premiação, valia
dançar, cantar ou imitar o seu personagem. Por timidez,
uma aluna decidiu virar-se de costas para cantar e, como
incentivo, todos começaram a cantar com ela, num dos
momentos mais marcantes do dia. Em outra demonstração
de união e generosidade, os premiados distribuíram seus
chocolates entre todos os colegas.

Troféu aluno-destaque
Foi uma estratégia para manter a motivação no retorno às
aulas presenciais em abril, visto que ainda não era
permitido o contato físico. Até o mês de setembro, a cada
semana um aluno era selecionado para levar para casa um
troféu, em reconhecimento ao seu desempenho e
atitudes. Na semana seguinte, o troféu retornava e era
repassado a outro aluno, iniciando um novo ciclo.

16/04 a 29/09

Exame de troca de faixas - primeira etapa

23 a 30/06

Em 2021 o exame foi dividido em dois módulos para avaliar
melhor os alunos, dando oportunidade para trocarem para
uma faixa mais avançada, já que não houve troca de faixa
no ano anterior. Na primeira semana foram as avaliações
práticas e, na segunda, um trabalho escrito e uma apresentação
oral de cinco minutos sobre um tema escolar de seu domínio
ou preferência.
O objetivo foi incentivar o interesse pelos estudos e a troca de
conhecimentos. Entre os temas escolhidos estavam: mitose
e meiose, equação de 2º grau e substantivos. Os alunos de
5 a 8 anos foram avaliados separadamente, em formato de
circuito

«

O que eu mais gostei
foi da apresentação dos
trabalhos escolares.
Foi uma forma de perdermos
um pouco da vergonha
que temos. Isso nos
ajuda não só no judô,
como na vida.

«

Aluna de 16 anos.

Entrega de cestas básicas
Doadas pela Associação Nagai, vinte
cestas básicas foram distribuídas entre
as famílias da modalidade Judô.

19/05

Visita de um Campeão Mundial

29/09

A última aula de setembro foi marcada pela presença
do atleta com síndrome de down Ary Couri, campeão
mundial de judô na Special Olympic. O Ary falou sobre
as di culdades de um atleta com de ciência e contou
sobre sua viagem para o Mundial na Holanda, custeada
pelo pai. Foi motivador ouvir de uma pessoa com
de ciência que, mesmo diante das barreiras da vida,
é possível vencer e superar obstáculos.

Dia Mundial do Judô

29/10

Celebrada por judocas no mundo todo, a data foi o tema da
última aula do mês e a turma 1, dos adolescentes, se
pronti cou a ajudar na decoração. Segundo o professor,
eles foram brilhantes: demonstrando autonomia e
organização, cada um trouxe um material e combinaram
entre si o que cada um iria fazer, preparando a sala para este
dia especial.

Exame e troca de faixas - etapa nal
Depois do primeiro módulo em junho e da prova teórica no
início de dezembro, no dia 10 aconteceu a tão esperada troca
de faixa, com muitos momentos emocionantes. Um deles foi
quando um aluno recebeu uma graduação superior à
esperada, devido à sua dedicação, comprometimento e por
não ter acontecido o exame no ano anterior pela pandemia.

«

Minha lha adorou as
avaliações, se divertiu
muito e aprendeu a
contar em japonês.

«

Mãe de uma
aluna de 6 anos.

08 a 10/12

VOLEIBOL
Professor responsável:
Walmyr de Lima Silva
Estagiária:
Julio Cesar de Moura Figueiredo

Materiais utilizados:
17 bolas MG500 Penalty, 3 conjuntos de rede,
postes e bases, 20 arcos, 20 cones
azuis/amarelos, 19 coletes azuis/amarelos.

Resultados:
TAXA DE
OCUPAÇÃO
TAXA DE
APROVEITAMENTO

VAGAS
OFERECIDAS

META
(80%)

60

% ACIMA
DA META

48

MÉDIA MENSAL
DE ALUNOS **
90

AULAS
PREVISTAS

META
(100%)

AULAS
REALIZADAS

% DA
META

366

366

366

100%

87%

* A taxa de alunos de escolas públicas foi de 82% (meta de 70% das vagas oferecidas)
considerando-se os 96 alunos frequentes em dezembro de 2021.

Grade horária:
TURMA

DIAS

HORÁRIO

1

terça/quinta

16h às 17h

2

terça/quinta

17h às 18h

3

quarta/sexta

16h às 17h

4

quarta/sexta

17h às 18h

Obs.: A= avançado B= iniciante

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

Atividades destaque do Voleibol
Homenagem às mães

27 e 28/05

O torneio interno realizado mensalmente foi a atividade principal do ano, e a casa etapa os alunos
somavam pontos para um ranking individual com premiação no nal do ano. Em maio o torneio foi
dedicado às mães, homenageadas com fotos trazidas pelos lhos.

Festa Junina
O tema para a etapa do torneio interno não poderia ser
outro: caracterizados de caipiras, os alunos participaram
das disputas com premiação em doces típicos como
paçoca, pé de moleque e doce de leite.

29 e 30/06

Torneio interno anual

28/01 a 16/12

Mobilizando e envolvendo a todos desde janeiro, em dezembro foi realizada a última etapa do
torneio interno e de nidos os vencedores do ano nas categorias Mini 1 (7 a 10 anos), Mini 2
(11 a 13 anos) e Mini 3 (14 anos em diante), masculino e feminino. A premiação aconteceu durante a
confraternização de nal de ano. Os três primeiros colocados receberam um azulejo personalizado.
“Amei o meu, achei uma ideia muito criativa e diferente, muito melhor que medalhas”, disse um aluno
do Mini 3. No geral, Douglas Rodrigues e Ana Beatriz Rodrigues foram os maiores pontuadores
do ano, premiados com uma bola de voleibol.
Ana Beatriz, com 147 pontos, foi a maior pontuadora geral e recebeu o troféu de campeã de 2021.
O terceiro aniversário do Sem Barreiras também foi comemorado, registrado na decoração do bolo.

«

Estava em busca de escola de vôlei
para o meu lho e encontrei esse
projeto abençoado. Abençoado por
ter proporcionado um esporte
diferenciado e de difícil localização
para praticar, uma vez que só
encontrava escolas de futebol;
também porque permite
a interação e a inclusão,
os professores são carinhosos
e ao mesmo tempo rmes com
as crianças, ensinando a disciplina,
saber esperar, saber perder
e ganhar.

Os alunos Paulo Rubens, Cauã Pinto e Matheus Amendola
foram campeões pela equipe EJV, na Taça de Prata da
LIVERJ, categoria Sub-19, realizada dia 12 de dezembro.
Os três frequentaram assiduamente as aulas do Sem
Barreiras em 2021.

«

Mãe de um aluno do vôlei

Divulgação e Comunicação
Exposição nas Mídias
Dentre outros assuntos, nessas oportunidades Adriana Samuel falou sobre os projetos sociais que
coordena: o Sem Barreiras e o Núcleo Deodoro de Vôlei de Praia.

Veja Rio (16/07/2021)

Forbes Mulher (29/06/2021)

https://vejario.abril.com.br/beira-mar/cariocanota-10-adriana-samuel-solidariedade-esporte/

https://forbes.com.br/forbes-mulher/2021/06/comoadriana-samuel-se-tornou-a-gestora-por-tras-de-22atletas-brasileiros-dos-jogos-olimpicos-de-toquio/

Entrevista ao vivo @diariodorio

Live com Isaquias Queiroz (18/06/2021):

(17/06/2021)

Antes de embarcar para Tokyo, onde conquistou o ouro
olímpico na canoagem, o atleta tirou um tempo para
conversar, via live no Instagram, com os alunos do Sem
Barreiras:

https://diariodorio.com/adriana-samuel-exjogadora-de-volei-de-praia/

https://www.instagram.com/tv/CQPCIFKHd9j/
https://www.instagram.com/p/CQR4x02Bc4T/

Resultados em mídias sociais próprias*:
@projetosembarreiras: 120 postagens, com alcance de 30.921 e 789 seguidores
@escola.adrianasamuel: 89 postagens, com alcance de 18.185 e 489 seguidores
* sem investimento de impulsionamento ou mídia paga

