












RIO NOVO DO SUL
Vimos por meio deste apresentar à V.ex.ª, as
atividades realizadas pelo Projeto Esportivo
Social “Escola de Craques Bruno Malias”,
com aulas de futebol de areia, de segunda à
quinta feira, das 17 às 19 horas, no Centro
Poliesportivo “Antônio Luiz da Silva”.





Buscamos atender crianças e adolescentes de 07 à 17
anos de idade, de ambos os sexos. Levando em
consideração cada família representada pelas crianças,
podemos afirmar respeitosamente, que atualmente
através do nosso projeto, entramos nas casas de cerca
de 60 famílias, residentes em sua maioria nos bairros
St.º Antônio e São José.



A equipe da Escola de Craques Bruno Malias em nossa
cidade, também acompanha o rendimento escolar dos
alunos, observando não apenas os dados fornecidos
pela escola (nota e frequência) mas também se
colocando a disposição das autoridades escolares do
município para, em parceria, intervir em algum
comportamento que não esteja de acordo com os
valores que formam o cidadão .



E é com grande alegria que apresentamos à V. Ex.ª o que realizamos durante esses período em que atendemos à comunidade rionovense.

PALESTRA DE INAUGURAÇÃO, 
julho 2015.



INÍCIO DAS AULAS,
julho 2015.



Outubro/2015 - Intercâmbio com Geração Sports (Vitória, ES) em Rio Novo do Sul.



Novembro/2015 Vitória Kids Beach Soccer, Camburi (Vitória).



Fevereiro e Março/2016 - Atividades Sociais/Avaliação Física



Março/2016 - Dia Internacional da Mulher - Empoderamento Feminino



Março/2016 - Dia Internacional da Mulher - Empoderamento Feminino



Maio/2016 - Amistoso Marataízes

Maio/2016 - Amistoso Rio Novo do Sul



Outubro/2016 - “Desafio Outubro Rosa”, Evento de Conscientização à Prevenção do Câncer de Mama, em Vitória e Rio Novo do Sul. 



Outubro/2016 Nosso Coordenador Técnico, Bruno Malias, participou do Curso de Capacitação para Instrutores CONMEBOL. Capacitação profissional oferecido pela Confederação Sulamericana de Futebol. 



Março/2017 Desafio Arena de Verão - SESPORT/Banestes (Marataízes/ES)



Março/2017 - 22º Programa de Verão de Atílio Vivácqua



Abril 2017 – Intercâmbio InternacionalAmistoso entre a Seleção de Rio Novo do Sul de futebol de areia contra o forte time do Rio Branco Beach Soccer, com reforços de craques do futebol nacional e a presença de jogadores da Seleção da Hungria de Beach Soccer. 



Junho 2017 Nosso Coordenador Técnico, Bruno Malias, participou de uma curso de capacitação oferecido pela CEDES – UFES: Curso de Formação para Gestores Municipais de Esporte e Lazer.



Setembro 2017Nosso professor, Jocarlylson Dias, participou de uma curso de capacitação oferecido pela CBF, identificado como “Licença C’.  



Setembro 2017Alunos da categoria sub 12 participaram de um torneio realizado na praia de Marataízes. O evento contou com a participação de cinco times, sendo dois da Escola de Craques.



Outubro 2017Amistoso entre Escola de Craques e Sem Limites FC, clube formados por amigos da cidade. 



Novembro 2017Pela primeira vez, o núcleo da Escola de Craques Bruno Malias em Rio Novo do Sul participa de um evento filantrópico. O Torneio Beneficente de Futebol de Areia  AME O ARTHUR. Os alunos ficaram gratos pela experiência e por conquistarem o primeiro troféu para a equipe.



Novembro 2017/Dezembro2017Sediamos um grande evento em nossa cidade: o “Desafio de Beach Soccer” e a noite de homenagens com a premiação “Amigo (a) do Esporte”. Ambos os eventos ocorreram simultaneamente. Nos jogos, a equipe enfrentou os colegas do “Projeto Futuros Craques” (Marataízes), nas categorias, sub 14 e sub 17. 



Janeiro à Maio 2018Planejamento anual, reuniões com o Executivo, reuniões de organização (Secretaria de Assistência Social, CRAS), limpeza do material, cadastro de alunos, convites para novos alunos.

Em março de 2018 foi decretado situação de emergência na cidade de Rio Novo do Sul devido às fortes chuvas que atingiram a região, fazendo com que o rio que corta a cidade  transbordasse, desalojando centenas famílias. A cidade teve 90 %  de seu território inundado, incluindo creches, escolas, prédios públicos e casas de famílias. 



Junho 2018Apresentação do projeto para as famílias e alunos cadastrados/convidados, palestra sobre a metodologia aplicada aos alunos, inicio das atividades, torneio interno (SUB 09, 11, 13, 15 e Feminino), aquisição de novos materiais para desenvolvimento das aulas, reunião de planejamento com o CRAS.

Julho 2018Prestação de contas, avaliação do andamento das aulas e reavaliação do planejamento, palestra educativa (CRAS), reunião de planejamento com o CRAS.



Agosto 2018Campeonato Estadual de Beach Soccer – FESBS, (5x) deslocamento para Vitória ou Cariacica, jogos amistosos intermunicipais SUB 09, 11, 13, 15 e Feminino, reunião de planejamento com o CRAS.
Setembro 2018Testes, medidas e avaliações, Copa Sul de Beach Soccer Infantil, palestra educativa (CRAS), reunião de planejamento com o CRAS.



Outubro 2018Prestação de contas, palestra educativa (CRAS), reunião de planejamento com o CRAS, Torneio Feminino de Beach Soccer (Anchieta, Rio Novo do Sul e Vitória), festa “Dia das Crianças”.
Novembro 2018Palestra educativa com atleta profissional, reunião de planejamento com o CRAS.
Dezembro 2018Prestação de contas, coleta de dados na Escola formal, coleta de dados na Escola de Craques, organização da Festa de Encerramento (amistosos, confraternização, Prêmio       “ Amigo do Esporte” - 2º Edição (presença de autoridades), avaliação final do período do Termo de Fomento 003/2018 (Jun. à Dez. 2018).




