
 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA ACEL - 2021 

A Associação Capixaba de Esporte e Lazer vem por meio deste relatório apresentar 

todas as atividades realizadas no ano de 2021. 

• Começamos com o 3º Campeonato Metropolitano de Beach Soccer. 

O Campeonato Metropolitano de Beach Soccer tem por finalidade a organização e 

realização de uma competição esportiva, em 5 finais de semana, jogos com alcance 

regional, nacional e internacional (transmissão online) tendo como principal objetivo 

reunir equipes na categoria adulto, masculino e feminino, fomentando o esporte no 

Estado, estimulando a competição nas comunidades, clubes e associações, 

aprimorando os atletas e comissões técnicas. 

Os jogos aconteceram no Tancredão, em Vitória, no periodo de 13 a 27 de junho de 

2021, com a participação de aproximadamente 250 atletas. 

A realização deste projeto foi de grande importância para todos os atletas 

participantes, considerando as dificuldades impostas no ano de 2020 por conta da 

pandemia. Equipes comunitárias, associativas, treinadores e atletas tiveram que se 

reinventar para novos treinamentos. 

O campeonato aconteceu por meio de emenda parlamentar através do termo de 

fomento 009/2021 e regulamentado pelo processo administrativo 2021 – WH98T. 

 

 

 

 

 

 

 



 

• O segundo evento do ano foi o 21º Campeonato Estadual Banestes de Beach 

Soccer, cuja estrutura foi montada na arena da Praia da Costa, Vila Velha-ES, em 

frente ao Hotel Qualitty, totalmente cercada com separadores de público e mídia, 

além de tendas, vestiários da organização e arbitragem e uma arquibancada para 

700 pessoas, no período de 30 de outubro a 21 de novembro de 2021.  

O campeonato foi realizado por meio de emenda parlamentar, através do termo de 

fomento 007/2021 e regulamentado pelo processo administrativo 2021 – 92RFH. 

Tivemos a participação de 12 equipes no masculino e 9 equipes no feminino, 

totalizando aproximadamente 350 atletas. 

O Campeonato foi sancionado pela Federação Capixaba de Beach Soccer 

(FECABES) e teve por finalidade interagir os Municípios Capixabas, integrando e 

difundindo o beach soccer de norte a sul do Estado e, ao mesmo tempo, proporcionar 

à sociedade momentos de lazer praticado num ambiente saudável. 

A promoção e organização do Campeonato Estadual Banestes de Beach Soccer foi 

de responsabilidade da Associação Capixaba de Esportes e Lazer (ACEL), em 

parceria com a Federação Capixaba de Beach Soccer (FECABES), sem qualquer 

custo para atletas, municípios, clubes e terceiros envolvidos, nem mesmo para o 

torcedor, que pôde assistir aos jogos gratuitamente na arena ou no streaming do 

Youtube da FECABES TV. 

A grande final da categoria masculina, entre Anchieta e Vila Velha, foi transmitida ao 

vivo na TV Gazeta e no streaming da emissora, no dia 21/11/2021, das 09 às 10 horas, 

com a presença de 440 mil telespectadores apenas na TV.  

 

 

 

 



 

• Em seguida, o terceiro evento realizado pela ACEL foi a continuidade do Programa 

Vitória no Esporte / 2ª edição, que aconteceu por meio da emenda parlamentar, 

através do termo de fomento 015/2021 e regulamentado pelo processo 

administrativo 2021 – Z4T67 

O programa “Vitória do Esporte – 2º etapa” consiste na estruturação de projetos 

esportivos, equipes e times comunitários da cidade de Vitória – ES, com a compra 

de uniformes e materiais esportivos. Desta maneira, os projetos esportivos poderão 

desenvolver suas atividades com maior qualidade, além de gerar nos participantes 

a sensação de pertencimento e a melhora da auto estima. 

O sucesso de ações esportivas depende de planejamento, organização, controle e 

avaliação. Quando temos a continuidade de projetos esportivos temos a certeza de 

uma gestão eficiente, atenta ao desenvolvimento do esporte na cidade e que se 

importa com a evolução e melhoria contínua. 

  

O Programa Vitória do Esporte – 2º etapa, quando realizado, além de preencher 

uma lacuna importante para o bom andamento dos novos projetos contemplados 

que objetivam a pratica esportiva, levando estruturação adequada com 

uniformização aos atletas e professores, e também materiais esportivos de 

qualidade para a prática das atividades a que os projetos se destinam, buscou o 

incremento dos atendidos na primeira etapa do programa. 

O objeto da parceria consiste na aquisição de material esportivo para equipes, 

projetos e grupos esportivos, além de times amadores/comunitários do município de 

Vitória, garantindo a uniformização e padronização de alunos e professores, além 

de materiais esportivos de qualidade para o desenvolvimento das aulas no pós 

pandemia. 

Com a uniformização temos a padronização fundamental para jovens que moram 

em áreas de risco social. Além disso, temos o reforço da autoestima do praticante 

e do sentimento de pertencimento ao esporte. 

Com o desenvolvimento do programa “Vitória do Esporte- fase 2”, objetivamos 

beneficiar 180 crianças entre 07 e 13 anos, além de 720 jovens entre 14 e 17 anos, 

além de 125 adultos, majoritariamente homens e moradores de área de risco social. 

 



 

Para tanto, o programa “Vitória do Esporte – 2º etapa” está dividido em fases como 

podemos ver abaixo: 

FASE 1 - Avaliação e diagnósticos dos projetos esportivos, times e equipes 

comunitárias de Vitória - ES,  

FASE 2 - Cotação de materiais esportivos e uniformes com qualidade e preço 

evidenciados pelo mercado, 

FASE 3 - Compra de materiais esportivos e uniformes,  

FASE 4 - Entrega dos materiais esportivos e uniformes aos projetos avaliados. 

 

A avaliação consiste na observação da dinâmica de trabalho dos projetos, o local 

onde o projeto está inserido, a maneira comportamental dos profissionais envolvidos 

com o projeto, entre outros pontos importantes e que permitem avaliar a seriedade 

como a equipe, projeto ou time comunitário é tratado.  

A cotação e compra dos materiais e uniformes deve seguir os ritos do poder público. 

Já a entrega será a última fase do projeto e consiste em levar os materiais até os 

projetos avaliados, distribuindo os uniformes aos alunos e os materiais de treinos 

aos professores responsáveis. 

 A entrega foi realizada aos projetos esportivos, associações, times e equipes 

comunitárias pela equipe de trabalho da ACEL, bem como há possibilidade da 

presença de outras autoridades municipais e estaduais. Os materiais foram 

entregues nos locais de treinamentos de projetos esportivos, times e equipes 

comunitárias. 

Vale destacar que a ACEL desenvolveu o Programa Vitória do Esporte, em sua 1º 

etapa, com a estruturação de projeto, equipe e grupos esportivos comunitários, 

avaliou outras necessidades e encontrou, neste momento, recursos para 

incrementar a qualidade e variedade de materiais para os projetos contemplados. 

Desta maneira, conseguimos atender projetos esportivos, equipes e times 

comunitários, que promovem a inclusão social no seu cotidiano de treinos. A 

uniformização desses projetos traz a sensação de pertencimento aos alunos 

atendidos, bem como os materiais de treino de melhor qualidade aperfeiçoam as 

técnicas dos atletas, criando oportunidades de geração de emprego e renda para 



 

os mais bem-sucedidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Por fim, o quarto e último evento da ACEL no ano de 2021 foi o Programa 

Cariacica no Esporte que surge da necessidade da estruturação dos projetos 

esportivos de Cariacica, preenchendo uma lacuna importante para o bom andamento 

dos projetos que objetivam a prática esportiva, levando estruturação adequada com 

uniformização aos atletas e professores, além de materiais esportivos de qualidade 

para a prática das atividades a que os projetos se destinam. Com a uniformização 

temos a padronização fundamental para jovens que moram em áreas de risco social. 

Além disso, temos o reforço da autoestima do praticante e do sentimento de 

pertencimento ao esporte. 

O programa aconteceu por meio da emenda parlamentar, através do termo de 

fomento 018/2021 e regulamentado pelo processo administrativo 2021 – 770PS. Os 

núcleos contemplados neste programa, oportunizam a prática segura e orientada do 

esporte, com profissionais especializados em seu quadro técnico e as atividades 

complementares. Os atletas de projetos dentro da abrangência do programa, 

vivenciam experiências esportivas, permitindo-os um maior poder de socialização e 



 

conhecimento esportivo, além de praticar o esporte em uma boa estrutura e com 

bons materiais. Os benefícios vão além dos beneficiados diretos, uma vez que o 

programa fomentará o esporte nas comunidades de Cariacica. 

Com o desenvolvimento do programa “Cariacica no Esporte”, objetivamos beneficiar 

147 crianças entre 07 e 13 anos, além de 160 jovens entre 14 e 17 anos, 

majoritariamente mulheres e em vulnerabilidade social. 

 

Para tanto, o programa “Cariacica no Esporte” está dividido em fases como podemos 

ver abaixo: 

  

FASE 1 - Avaliação e diagnósticos dos projetos esportivos, times e equipes 

comunitárias de Cariacica - ES, 

 

FASE 2 - Cotação de materiais esportivos e uniformes com qualidade e preço 

evidenciados pelo mercado, 

 

FASE 3 - Compra de materiais esportivos e uniformes, 

 

FASE 4 - Entrega dos materiais esportivos e uniformes aos projetos avaliados. 

 

A avaliação consiste na observação da dinâmica de trabalho dos projetos, o local onde 

o projeto está inserido, a maneira comportamental dos profissionais envolvidos com o 

projeto, entre outros pontos importantes e que permitem avaliar a seriedade como a 

equipe, projeto ou time comunitário é tratado. 

A cotação e compra dos materiais e uniformes deve seguir os ritos do poder público. 

Já a entrega foi a última fase do projeto e consistiu em levar os materiais até os 

projetos avaliados, distribuindo os uniformes aos alunos e os materiais de treinos aos 

professores responsáveis. 

A entrega foi realizada nos projetos esportivos, associações, times e equipes 

comunitárias pela equipe de trabalho da ACEL. Assim, procuramos atender projetos 

esportivos e times comunitários que promovem a inclusão social no seu dia a dia de 

treinos. A uniformização desses projetos traz a sensação de pertencimento aos alunos 

dos projetos atendidos, bem como os materiais de treino de melhor qualidade 

aperfeiçoam as técnicas dos atletas, criando oportunidades de geração de emprego e 



 

renda para os mais bem-sucedidos, sem esquecer dos benefícios físicos e sociais 

advindos da prática esportiva, com a manutenção da boa saúde e apropriação de 

valores e princípios que levarão para toda vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda no ano de 2021, no mês de setembro, iniciamos o Projeto Escola de Craques 

Bruno Malias Vitória - Ano 01, que foi aprovado pela Secretaria Especial do Esporte, 

em Brasília. 

O projeto tem por objetivo auxiliar, durante 12 meses, a formação de 100 crianças e 

adolescentes do município de Vitória/ES, tornando-os cidadãos socialmente 

responsáveis, capazes de contribuir com o crescimento de sua comunidade, através 

da prática esportiva do Futsal, além de apoiar o desenvolvimento de adolescentes por 

meio da educação e do esporte, e contribuir com a inclusão social e esportiva dos 

participantes, além de estimular a prática de esportes, apoiando e contribuindo para a 

formação de cidadãos; 

Serão selecionados 100 crianças e adolescentes da região para participarem do 

projeto. As inscrições serão realizadas através do preenchimento da ficha de cadastro, 

assinatura do termo de responsabilidade e entrega dos documentos solicitados 

(comprovante de matrícula escolar, comprovante de residência, cópia do RG do 

responsável e certidão de nascimento do atleta). 

Por se tratar de um projeto EDUCACIONAL, todos os participantes terão que 

obrigatoriamente estar matriculados em uma instituição de ensino e pelo menos 50% 



 

das vagas serão destinadas aos participantes oriundos de instituições públicas de 

ensino. 

Os participantes serão divididos por faixa etária, em horário do contraturno escolar. 

Terão no máximo 25 alunos em cada turma, com um profissional por turma, permitindo 

total atenção aos atletas participantes. A duração da aula será de 1 hora. 

As faixas etárias serão: 

• De 06 anos até 08 anos 

• De 09 anos até 11 anos 

• De 12 anos até 14 anos 

• De 15 anos até 17 anos 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, em dezembro de 2021 fomos presenteados com a notícia da captação e 

aprovação pela Secretaria Especial do Esporte de mais 2 projetos: 

ESCOLA DE CRAQUES BRUNO MALIAS / VITORIA - ANO 02 

ESCOLA DE CRAQUES BRUNO MALIAS / SERRA - ANO 01 

Ambos os projetos seguem todo o modelo, objetivo e metodologia da Escola de 

Craques Bruno Malias Vitória - Ano 01 e terão início em 2022. 

 
 

Vitória, 07 de novembro de 2021. 
 

 

 

 

 


