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Relatório ITC Espírito Santo - 2021/2022
O instituto Tiago Camilo deu início às atividades no Espírito Santo em julho de 2021 e acaba de concluir 
um ano de funcionamento, atendendo um total de 690 alunos distribuídos em 6 polos no Estado.



Equipe de profissionais:
A equipe do Espírito Santo conta com um time de profissionais engajados e dedicados em oferecer um 
atendimento diferenciado e de qualidade para os alunos e seus familiares.

Sensei Bruno Strutz

CREF 002737-G/ES

Professor responsável pelo polo Núcleo de 
Artes Marciais e Dança na cidade de Santa 
Maria de Jetibá.

Sensei Thiago Gatti Bastos

CREF 005493-G/ES

Professor responsável pelo polo Estação 
Cidadania Cultura na cidade de Serra.

Sensei Vitor Grigoleto Oliveira

CREF 007903-G/ES

Professor responsável pelo polo Escola 
Flor de Cactus na cidade de Serra.            

Sensei Luana Pitanga Carone

CREF 002777-G/ES

Professora responsável pelo polo 
Fundação Beneficente Praia do Canto na 
cidade de Vitória.



Equipe de profissionais:

Sensei Carlos Magno Santos Gomes

CREF  007177-G/ES

Professor responsável pelos polos Ginásio 
Poliesportivo Hermo Gomes na cidade de 
Cachoeiro de Itapemirim e do Polo Centro 
de Convivência do Idoso na cidade de 
Vargem Alta.

Sensei Djalma Pettersen

CREF 004209-G/ES

Coordenador técnico do Instituto no 
Espírito Santo.

Priscila Rodrigues Sigesmundo

Assistente social responsável pelo 
atendimento aos polos no Espírito Santo.



Inaugurações:

Em agosto de 2021 foram realizadas as inaugurações oficiais de todos os polos no ES.

Polo Fundação Beneficente Praia do Canto

VITÓRIA – 13/08/2021

Polo Ginásio Poliesportivo Hermo Gomes

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 14/08/2021



Polo Centro de Convivência do Idoso

VARGEM ALTA – 14/08/2021

Polo Núcleo de Artes Marciais e Dança

SANTA MARIA DE JETIBÁ – 15/08/2021

Inaugurações:



Polo Escola Flor de Cactus

SERRA – 16/08/2021

Polo Estação Cidadania Cultura

SERRA – 16/08/2021

Inaugurações:



Capacitações:
Ao longo do ano houveram diversos encontros da equipe (presenciais e online) para capacitações 
técnicas voltadas para o aprimoramento dos profissionais sempre em busca da melhor qualificação 
buscando oferecer um trabalho com excelência.



Estrutura física:
Em cada polo do Espírito Santo contamos com a disponibilidade de 100 placas de tatames que oferecem aos atendidos uma 
qualidade ímpar quanto ao conforto e segurança nas aulas.



Máterial didático:
Os alunos têm recebido todo material de apoio necessário para desenvolvimento nas aulas.

Kimonos:



Máterial didático:

Kimonos:



Máterial didático:

Camisas:



Máterial didático:

Chinelos:



Eventos:

Visando promover maior integração e 
participação dos familiares dos alunos com 
o projeto, mensalmente tem sido realizada a 
festa dos aniversariantes do Mês.

Um momento de muita alegria para os 
alunos com o envolvimento direto dos pais 
na organização e preparação de cada 
detalhe para celebrar esse dia tão especial.

Aniversariantes do Mês



Eventos



O Instituto participou do evento com um total de 
38 crianças que puderam vivenciar pela primeira 
vez a experiência de lutar uma competição. 
Todos que participaram ganharam medalhas e 
foi um momento de muita alegria e celebração 
entre alunos, professores e familiares dos alunos.

Festival de Judô - Arena Verão 

Eventos:

25/01/2022



Festival de Judô - Arena Verão



Os alunos do Instituto Tiago Camilo foram 
convidados para abrilhantar a realização 
do campeonato brasileiro de Judô que 
ocorreu em Vitória no mês de Junho. Cerca 
de 60 alunos do polo de São Pedro, Vitória, 
representaram as delegações de todos os 
estados do País durante o desfile de 
abertura da competição. 

Campeonato Brasileiro Sub 18

Eventos:

25/06/2022



Campeonato Brasileiro Sub 18



Durante os meses de Junho e Julho os 
alunos de todos os polos do Espírito Santo 
passaram por avaliações dos professores 
e concluíram o processo de graduação. 
Em agosto será realizada a entrega das 
faixas dos 570 alunos aprovados nos 
exames reconhecendo toda a dedicação e 
aprendizado que os mesmos tem 
demonstrados durante a sua caminhada 
nas aulas do Judô.

Exame de Faixa - Graduação

Eventos:



Ao longo deste ano a assistência social 
promoveu dinâmicas em grupos onde  
abordou temas sensíveis oportunizando a 
eles debaterem sobre assuntos 
importantes bem como criou e fortaleceu 
vínculos necessários para os atendimentos 
individuais com os alunos. Também foram 
realizados atendimentos as famílias e 
direcionamentos aos órgãos responsáveis 
quando necessário.

Assistencia Social



Dados Alunos - Números

Em dezembro de 2021 o Instituto atendia no Espírito Santos 587 alunos. Neste momento em que 
completamos um ano do início das atividades, atingimos o atendimento a um total de 690 alunos 
devidamente cadastrados em nossa instituição.

Total de Alunos:



Ao analisar a idade dos atendidos percebemos um aumento bem significativo dos alunos com idade a 
partir de 8 anos. As divisões das turmas são feitas por grupos de idade de forma a proporcionar 
atividades adequadas a cada faixa etária sendo que hoje 50% dos alunos no estado estão dentro do 
grupo de faixa etária entre 9 a 12 anos.

Idade:

Dados Alunos - Números



Dados Alunos - Números

Constatamos que o maior grupo étnico atendido são de Pardos seguidos por Brancos e Negros. Poucas 
pessoas se declaram com as outras opções. Há de se ressaltar que muitas pessoas têm dificuldade em 
identificar a qual grupo étnico pertencem.  

Etnia:



Dados Alunos - Números

Entre os alunos cadastrados 17 (2,5%) dos alunos relatam algum tipo de deficiência, sendo:

12 Alunos – Deficiência Mental

4 Alunos – Deficiência Visual

1 Aluno – Deficiência Auditiva

Este é um público que demanda bastante atenção e que tem tido uma procura cada vez maior o que 
faz com que seja necessário proposições e adaptações das atividades por parte da equipe para que 
haja um melhor atendimento e desenvolvimento dos mesmos sem afetar a rotina de aula.

Deficiência:



Dados Alunos - Números

Entre todos os alunos atendidos no Instituto no estado do Espírito Santo a renda média familiar no valor 
de R$ 2.029,22.

Porém esses números apresentam grande variação para cada polo atendido:

Polo Fundação Beneficente Praia do Canto: R$ 1.302,60

Polo Escola Flor de Cactus: R$ 2.038,00

Polo Estação Cidadania Cultura: R$ 2.066,45

Polo Centro de Convivência do Idoso: R$ 2.176,00

Polo Ginásio Poliesportivo Hermo Gomes: R$ 2.194,13

Polo Núcleo de Artes Marciais e Dança: R$ 3.387,00

Renda Familiar:



Considerações:

Após um ano de funcionamento no estado do Espírito 
Santo, hoje contamos com 86,2 % das vagas 
preenchidas. O resultado do trabalho tem sido muito 
positivo e temos recebidos muitos feedbacks das 
famílias assim como dos responsáveis pelos espaços 
concedentes quanto a contribuição que o Judô tem 
proporcionado na vida dos alunos. 



Acreditamos que o Instituto Tiago Camilo segue um 
caminho de constante crescimento no Espírito Santo 
com a certeza de que colheremos resultados cada vez 
mais promissores e de grande impacto na vida de 
todos os envolvidos neste brilhante projeto. 

Considerações:



OBRIGADO!


