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INTRODUÇÃO: 

 

Leme é um município brasileiro no interior do estado de São Paulo. Pertence à 

mesorregião de Piracicaba e microrregião de Limeira, localizando-se a noroeste da capital 

do estado, distando desta cerca de 190 km. Ocupa uma área de 402,87 km², sendo que 

11,101 km² estão em perímetro urbano e os 391,769 km² restantes constituem a zona 

rural.  Em 2017, sua população foi estimada pelo IBGE em 101.184 habitantes.  

 No dia 08 de abril de 2018, foi realizado na Praça da Bíblia em Leme o Evento 

“Circuito de Esportes Urbanos”, das 7:30h às 17:30h, 10 (dez) horas de evento. Foram 

oferecidas 08 modalidades esportivas aos participantes, sendo elas: 

 

1. Fitness 

2. Basket 3x3 

3. Escalada 

4. BMX Freestyle 

5. Skate 

6. Spinning 

7. Fut Street 

8. Parkour 

 

O projeto teve o aporte, através da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte de importantes 

empresas locais como TS TECH DO BRASIL, MADEIRANIT E COMPANHIA DO MÓVEL, 

além da empresa ASTRA localizada na cidade de Jundiaí, as quais compraram a ideia do 

objetivo proposto. 

O evento contou com uma grande infraestrutura de serviços de acompanhamento 

técnico e orientações nas diferentes práticas esportivas, emergência médica, bombeiro 

civil e seguranças, além de barracas, palco, banheiros químicos.  

O Objetivo do evento foi o de despertar o interesse e conscientização dos 

participantes e do público, sobre a importância da prática de atividades físicas e 

desportivas como elemento fundamental à manutenção de boas condições de saúde e 

melhor qualidade de vida, bem como plataforma de socialização e integração do indivíduo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADmetro_urbano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_rural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_rural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica


ACEUL 
 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA UNIÃO DE LEME 
Rua Rafael de Barros, 380, sala 2 – Centro – Leme SP 

C.N.P.J. 55.341010/0001-82 
 

3 

 

através do esporte por meio de algumas modalidades que podem ser realizadas em área 

urbana. 

 

INFORMAÇÕES: 

 

A cidade de Leme é uma cidade que apresenta uma grande carência de projetos que 

oferecem a prática de atividades físicas à população. O Evento foi o primeiro Projeto a ser 

realizado na cidade em parceria com a SELJ, utilizando-se a Lei de Incentivo. 

Acreditamos que foi um divisor de águas para os próximos projetos e programas a serem 

desenvolvidos em Leme. 

O projeto foi pensando e estruturado de forma a oferecer aos participantes atividades 

físicas por meio de modalidades diferenciadas, algumas delas jamais praticadas por um 

grande número dos participantes e que tiveram grande procura no evento. 

 

 

DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DO EVENTO: 
 

 A divulgação do evento foi realizada por meio de: 

●Cartazes e faixas fixados em diferentes pontos da cidade (Fig.1 e 2); 

●Entrevistas em rádios; 

●Convite feito pessoalmente pelos coordenadores em escolas, academias e empresas do 

município; 

  A internet também foi muito utilizada para essa divulgação: 

●Criação do website específico do Evento (www.esportesurbanos.com.br) (Fig. 3 e 4); 

●Redes sociais: facebook (https://www.facebook.com/circuitoesportesurbanos/ e 

https://www.facebook.com/volei.aceul), Instagran (Circuito Esportes Urbanos) e Jornais 

on-line (Fig. 6, 7 e 8) 

 Houve dificuldades na divulgação em jornais impressos locais, pois os mesmos são 

semanais e os valores solicitados estavam fora do orçamento aprovado.  

 Durante todo o Evento foram feitos vários registros fotográficos os quais também 

estão disponibilizados nos anexos deste relatório. 

 

http://www.esportesurbanos.com.br/
https://www.facebook.com/circuitoesportesurbanos/
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DESENVOLVIMENTO: 

 

 Local e Infraestrutura  

 

 As modalidades foram instaladas estrategicamente no local do evento, o qual foi 

escolhido primeiramente pela sua localização, uma praça muito conhecida e de fácil 

acesso a todos os moradores da cidade e também por possuir um tamanho proporcional 

às necessidades de instalação das modalidades como a quadra de BASQUETE 3X3, o 

palco para apresentação das aulas de FITNESS e SPINNING, PAREDE DE ESCALADA, 

montagem circuito de PARKOUR, pista de SKATE e BMX e o campo de FUT STREET 

(Fig. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16). 

Uma estrutura foi montada para que comportasse de forma tranquila as 1.000 (mil) 

inscrições abertas à população. Essa infraestrutura possuía: 

 ●Rh 45 pessoas: sendo 01 Coordenador Geral, 04 Coordenadores de Atividades, 

15 monitores, 15 Staffs, 02 Bombeiros Civis, 12 Seguranças. Todos devidamente 

uniformizados e com crachás de identificação (Fig. 17, 18, 19 e 20); 

 ●Um posto médico foi montado dentro de uma das barracas com estrutura para o 

pronto atendimento emergencial com a presença de enfermeiros, médico e duas 

ambulâncias à disposição do evento, além de dois bombeiros. Felizmente não houve 

nenhum caso grave nos atendimentos, apenas 3 (três) atendimentos realizados por 

quedas leves e uma participante que se sentiu mal pela queda de pressão (Fig. 21 e 22);  

●Barracas pequenas para apoio e grandes para as atividades (Fig. 23); 

●Palco para apresentações, sistema de som, backdrop (Fig. 24); 

●Mesas, cadeiras, lixeiras, gerador de emergência, banheiros químicos, gradil (Fig. 

25); 

       ●Auxiliares de limpeza (4) que mantiveram as lixeiras, os banheiros e os locais das 

práticas esportivas sempre limpas durante todo o evento.  

       ●Seguranças (12) deram total tranquilidade ao evento e nenhum registro de 

ocorrência foi registrado 
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 O local escolhido deixou todos os participantes bem distribuídos e sem causar 

nenhum tumulto durante a procura pelas modalidades esportivas. 

 

 Inscrições e Recepção  

 

As inscrições podiam ser feitas pelo site criado para o evento ou no dia do evento 

desde que não ultrapassasse o limite de 1.000 (mil) participantes. Foram realizadas 946 

inscrições sendo 533 pelo site e 413 no local. 

Na inscrição foi solicitado que cada participante escolhesse uma atividade para 

podermos fazer um levantamento das atividades propostas, mas todos eram informados 

de que poderiam participar de todas as modalidades durante todo o dia. 

Os participantes eram recepcionados na tenda central onde os que já haviam feito sua 

inscrição pelo site (comprovante enviado por e-mail) retiravam seu kit participação. Na 

mesma tenda os participantes que não haviam feito a inscrição antecipada puderam fazer 

no ato da chegada e já recebiam seu kit-participação (Fig. 26 e 27).  

Todos os participantes receberam um kit-participação contendo 01 camiseta do 

evento, uma medalha e um kit-lanche (01 lanche, 01 suco, 01 barra de cereal e 01 

garrafinha de água), também havia no local a distribuição de água à vontade (Fig. 28).  

Na barraca de inscrições os participantes podiam usufruir de um guarda-volumes, para 

que pudessem aproveitar o máximo as atividades. 

 

 

 Equipe de Apoio  

 

A equipe de apoio técnico foi reunida no local 2 (duas) horas antes do início do evento, 

onde receberam orientações sobre o funcionamento, o cronograma das atividades e a 

escala de horários de alimentação e descanso oferecido à todos. Todos já sabiam o setor 

e modalidade em que iriam se designar em reunião realizada no dia anterior ao evento. 

O Evento teve seu início no horário marcado, 7:30h e se estendeu até às 17:30h.  

Cada modalidade compunha uma equipe de monitores e staffs com conhecimentos 

técnicos da modalidade, sendo que todos os monitores eram profissionais de Educação 

Física formados (Fig. 29, 30 e 31).  
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 O Evento 

 

 O evento surpreendeu a todos os participantes pela organização, infraestrutura, 

qualidade dos materiais utilizados, equipe de monitores e staffs e variação de 

modalidades oferecidas. Os participantes puderam praticar todas as atividades de forma 

segura e tranquila. O evento foi procurado por muitas famílias que puderam usufruir de 

um domingo diferente de convivência entre os seus.  

Tivemos a presença no dia do evento, representantes das empresas parceiras e os 

quais saíram muito satisfeitos por terem apoiado este grande projeto da ACEUL em 

parceria com a SELJ, como foi o caso do Sr. Eiji Toba Presidente da TS TECH do Brasil, 

multinacional da área automobilística, localizada em Leme, que esteve presente e 

acompanhou as atividades, o qual fazendo uso da a palavra, elogiou a grandeza do 

evento (Fig. 32 e 33). Também tivemos a ilustre presença do Professor Nelson Leme da 

Silva Junior, Presidente do Conselho Regional de Educação Física de São Paulo, que 

veio prestigiar o evento (Fig.34). 

 Muitos foram os participantes que queriam saber quando haveria a próxima edição 

do evento. 

 

                                             
CUSTOS E RECEITAS: 
 

Valor Total do Evento: R$ 115.759,65 (Relatórios financeiros relatados anteriormente). 

 

CONCLUSÃO: 

 

 O Evento superou todas as expectativas apresentando sucesso total em sua 

elaboração, organização e realização, sendo que durante o evento só foram colhidos 

elogios dos participantes. 



ACEUL 
 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA UNIÃO DE LEME 
Rua Rafael de Barros, 380, sala 2 – Centro – Leme SP 

C.N.P.J. 55.341010/0001-82 
 

7 

 

 O grupo de apoio teve uma dedicação ímpar nos trabalhos realizados, com 

entusiasmo, empenho e atenção em todas as funções. 

 Foram alcançadas praticamente 100% das inscrições abertas, 946 inscrições 

(94,6%) das 1.000 (mil) vagas oferecidas. 

 A estrutura física oferecida no evento atendeu ao público esperado, chamando 

atenção pela qualidade dos materiais disponibilizados pelas empresas contratadas. 

Observou-se que algumas modalidades foram mais procuradas que outras e as que 

tiveram grande destaque foram as modalidades de FITNESS, SPINNIG, PAREDE DE 

ESCALADA, BASQUTE 3X3, o SKATE e PARKOUR uma boa procura, enquanto que o 

FUT STREET e o BMX foram os menos procurados. 

 Tudo ocorreu de uma forma muito positiva e podemos aproveitar esse primeiro 

evento para melhorarmos alguns aspectos para os próximos, como por exemplo, 

aumentar o número de participantes, ampliar as faixas etárias, criar mais modalidades 

visando algumas com mais especificidade as pessoas com alguma deficiência e ainda 

oferecer durante todo o evento informações sobre a importância do exercício físico para a 

melhoria da qualidade de vida dos participantes e de seus familiares.   
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Anexos: 

  

 

Figura 1 – Cartaz Divulgação                        Figura 2 – Faixas de Divulgação 

                        

 

 

 

                       Figuras 3 e 4 – Inscrições on-line                           Figura 5 – site do evento 
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          Figuras 6 e 7 – Divulgações redes sociais                         Figura 8 – Divulgação Jornal digital 

                 

 

 

Figura 9 – Basquete 3x3                                            Figura 10 – Fitness  

      

 

Figura 11 – Spinning                                                  Figura 12 – Escalada 
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Figura 13 – Parkour                                                  Figura 14 – Skate 

       

 

 

Figura 15 – BMX                                                                         Figura 16 – Fut Street 
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Fig. 17 - Coordenadores 

 

Figura 18 – Monitores                                               Figura 19 – Staffs 

      

 

Figura 20 – Monitores                                    Figura 21 – Corpo médico 

r                
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Figura 22 – Posto Médico e ambulância                   Figura 23 - Tendas de apoio 

       

 

Figura 24 – Palco Central                                      Figura 25 - Banheiros 

       

             

Figuras 26 – Retirada de Kit                                      Figura 27 – Entrega de Kits e água                                             
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Figura 28 – Kit participação 

 

 

 

Figura 29 – Monitores formados em Educação Física 

                                      

 

 Figura 30 - Monitores formados em Educação Física    Figura 31 – Monitores formados em Educação Física  
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Figura 32 – Presença do Presidente da TS TECH       Figura 33 – Presença do Presidente da TS TECH 

do Brasil, empresa parceira do evento                      do Brasil, empresa parceira do evento                                                       

       

 

 

 

Figuras 34 – Presença do Presidente Conselho Regional de  

Educação Física da 4ª Região (CREF/SP) 

                                   


