


Relatórios de atividades 2021
Instituto Tiago Camilo



Janeiro/2021

Tivemos retorno das atividades do Projeto Judô com 
Tiago Camilo - São Paulo. As aulas eram realizadas de 
modo online devido a pandemia do Coronavírus.



Abril/2021

Retorno ás atividades presenciais com distanciamento.



Julho/2021
Encerramento e prestação de contas do Projeto Judô 
com Tiago Camilo – São Paulo.

Início das atividades do Projeto Judô com Tiago Camilo 
- Espírito Santo.



Inaugurações
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 Escola Flor de Cactus SERRA –
16/08/2021

Polo Estação Cidadania Cultura SERRA –
16/08/2021



Equipamentos/Material

Foram adquiridos placas de tatames para todos 
os polos.



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



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



Dezembro 2021

Entramos em recesso no projeto Judô Tiago 
Camilo – Espírito Santo com 587 alunos 
atendidos.



Retorno Outubro/2021

Iniciamos a 4ª Edição do Projeto Judô com Tiago 
Camilo – São Paulo. 



Equipamentos/Material

Foram adquiridos placas de tatames para todos 
os polos.



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

KIMONOS:



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

CAMISAS:



Ações Extras – Janeiro/2021

Doações de mini Panettone para as crianças e 
familiares de nosso instituto.



Ações Extras – Fevereiro/2021
Doações de cestas básicas e águas em parceria com empresa 
AMBEV, assim possibilitando ajuda as famílias carentes.

• 700 packs de água (AMBEV);

• 5.500 Cestas Básicas.



Ações Extras – Março/2021
Doações de lanches da rede Mc Donald´s.

• 1.000 combos de lanches.



Ações Extras – Abril/2021
Doações dos ovos de Páscoa.

• 500 unidades de Ovos de chocolate.



Capacitações – SP & ES
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.



Eventos: Aniversário do Mês
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.



Festival de Judô - Arena Verão 
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. 



Ações Sociais
Evento: Campeões de Ponta a Ponta

Aconteceu no dia 21 de fevereiro de 2022 a primeira ação: Campeões de 
Ponta a Ponta, (corte de cabelo), no polo Aricanduva, realizada pelos 
parceiros Nariko Hair Style que atendeu 60 alunos, com o objetivo de 
estimular o cuidado com a aparência, tendo em vista a autoestima e cuidado 
com a saúde e higiene.



Evento: Campeões de Ponta a Ponta

No dia 28 de março de 2022 aconteceu a segunda ação: Campeões de Ponta a 
Ponta, (corte de cabelo), no polo Heliópolis, realizada pelos parceiros Nariko
Hair Style e Barbex que atenderam 70 alunos, com o objetivo de estimular o 
cuidado com a aparência, tendo em vista a autoestima e cuidado com a saúde 
e higiene. 



Evento: Material Escolar

Ocorreu no dia 28 de março de 2022 a primeira ação de entrega de material 
escolar, no polo Heliópolis, realizada pelos parceiros Acco Brands, Molin, 
Xeryus e Foroni, que contemplou 123 alunos. A ação teve por objetivo 
motivar a criança/adolescente na assiduidade na sala de aula durante o ano 
letivo e auxiliar na realização diária das atividades pedagógicas.



Evento: Campeões de Ponta a Ponta

No dia 25 de abril de 2022 aconteceu a terceira ação: Campeões de Ponta a 
Ponta, (corte de cabelo), no polo Jaguaré, realizada pelos parceiros Nariko
Hair Style e Barbex que atenderam 81 alunos, com o objetivo de estimular o 
cuidado com a aparência, tendo em vista a autoestima e cuidado com a saúde 
e higiene. 



Trabalho Social
Em 05/04/2022 até 14/04/2022, realizou atendimentos individuais aos alunos 
do polo Aricanduva, através de questionário para compor o Estudo Social das 
crianças e adolescentes assistidos pelo Instituto Tiago Camilo.



Nossos Patrocinadores



Nossos Patrocinadores




