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RELATÓRIO 

Evento: Projeto São Paulo de Graduação 

Data: 09/12/17                       Horário: 11hs às 18hs 

Local: Centro Esportivo José Bonifácio 

  

        O Projeto São Paulo de Graduação foi um sucesso. O evento foi realizado no dia 09/12/17 
nas dependências do Centro Esportivo José Bonifácio, das 13hs às 18hs. Tivemos a presença de 
590 participantes e um público de aproximadamente 260 pessoas. e com a opção de várias 
modalidades para participação.  

 No primeiro momento, ocorreu a montagem do evento, entāo tivemos a chegada dos 
alunos, entrega de uniformes e camiseta para todos. Depois disso, os alunos também receberam 
suas novas faixas e ficaram super contentes. Ainda no período da manhã, tivemos o início das 
competiçōes de poomse e técnicas de chutes. 

 Na sequência, tivemos a cerimônia de abertura e deu-se continuidade às competições de 
movimentos, técnicas de chutes e de luta, amistoso,  modalidade da qual todos alunos adoram e 
esperam com ansiedade. Tudo ocorreu bem, não tivemos problemas graves e todos saíram 
satisfeitos. Para todos os participantes foi entregue proteçōes de canela, antebraço, colete e 
capacete para garantirmos a segurança de nossos alunos. 

  Para a segurança do evento, como em todos outros, tivemos ambulância 
disponível no local das 11hs às 18hs além de médicos dentro da quadra preparados para atender 
a qualquer tipo de acidente ou lesão dos praticantes durante as competições e aparelho de som, 
para melhor comunicação.  

 Além disso, todos os participantes receberam apostila com regras de competiçōes e 
conduta e cronograma do evento, receberam também medalha da competição, totalizando 650 
medalhas e certificado de participação muito bem elaborados, que todos adoraram. Também, 
distribuímos para todos participantes alimentação com total de 680 kits lanches, entregamos 
também lanches e almoço para professores, árbitros e pessoal da organização do evento. 

 Assim, mais uma vez, tivemos um retorno muito bom dos alunos e ficamos muito 
satisfeitos por ter sido mais um evento de sucesso. 
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