
CORRIDA VIRTUAL



Verão Para Todos

12 dias

Data: JULHO 2022

Horário: 10h às 17h

Proponente: Instituto Futuro Craques

Local: PRAIA GRANDE

Escopo



4 espaços: de Beach tênis, Vôlei de Praia, Futevôlei e Arena inclusiva

Meta de atendimento: 

• Atingir em todas as etapas 1008 atletas de Beach tênis*

• Atingir em todas as etapas 1008 atletas de Vôlei de Praia*

• Atingir em todas as etapas 1008 atletas de Futevôlei*

• Atingir até 500 pessoas ao longo do período de realização do projeto por final de semana

*Memória de Cálculo  (4 atletas x 3 jogos em 1 hora x 7 horas de evento x 12 total de etapas =  1008

Obs. Os bens de consumo excedente identificado pelo gestor da parceria na vistoria in loco serão glosados 
ou entregues ao Departamento de Gestão de Parceria da SEME (DGPAR). 

Escopo



Serão montadas 5 Arenas:

• Arena Alfa – para prática de Vôlei, Vôlei Sentado e Futevôlei

• Arena Beta – para prática de Vôlei, Vôlei Sentado e Futevôlei

• Arena Gama – para a prática de Beach Tennis

• Arena Delta – para atividades lúdicas, clínicas e brincadeiras, priorizando o atendimento
aos deficientes e crianças

Escopo



Tendas:

1 tenda – Som e estruturas

1 tenda – apoio para equipe ( 2 mesas e 4 cadeiras)

1 tendas (Espaço Kids + Infláveis) – recreação infantil ( 2 mesas e 4 cadeiras)

1 tenda (entrada) – Guarda-volumes

2 ombrelones (entrada) – ( 2 mesas e 4 cadeiras)

Escopo



- O projeto será realizado em forma de festival PARTICIPATIVO, em que as pessoas comparecem no local do evento, dentro da sua
faixa etária, e participam de disputas sem caráter competitivo, entre os presentes.

- As equipes serão formadas no local após check in e início das inscrições (que serão nos dias dos eventos).

- O evento será cooperativo e inclusivo, onde poderá ter cadeirantes e/ou outras deficiências.

- No local serão instalados a parte de recreação para crianças, onde contaremos com uma equipe especializada que fará atividades
e brincadeiras lúdicas com as crianças.

- As crianças de 9 a 13 anos serão oferecidas Brincadeiras “retrô” e de praia oferecidas: pipa, queimada, pique-bandeira, corrida
com obstáculos, pula carniça, passar por debaixo da corda.

- Aos jovens de 14 até adultos de 18 anos, será disponibilizada uma ARENA INCLUSIVA, em que poderão participar de clínicas com
profissionais qualificados em cada modalidade. As clínicas serão realizadas todos os dias e serão divididas em turmas, de acordo
com a faixa etária. Cada clínica tem a duração de 45 minutos.

- As atividades estarão disponíveis das 10:00AM às 17:00PM.

- Todos os protocolos de cada modalidade serão seguidos.

- Nos banheiros do CDC estarão disponíveis sabão para lavável das mãos, e álcool gel.

- A água será copos pequenos para que não tenha compartilhamento de garrafas ou copos.

Escopo



Arena

Arena Kids Arena Alfa
Vôlei

Arena Beta
Vôlei 

Arena Gama
Beach Tennis

Arena Delta
atividades lúdicas 

Banheiros
Químicos

Apoio Som

Ombrelones
Mesas e cadeiras

Pórtico
BackDrop

Apoio Equipe

Recreação

Guarda-Volumes



4 tendas 3x3m ou 5x5m (New Light)

1 Pórtico (New Light)

1 backdrop 4x3m  (New Light)

1 sistema som com 2 caixas (New Light)

6 mesas e 12 cadeiras (New Light)

4 cestos de lixos (com sacos de 10litros) (New Light)

3 cases (para guardar o material esportivos) (New Light)

6 cones (New Ligh)

180 Grades (BJB)

5 Banheiros químicos (Ecotec)

2 ombrelones (Marta CMA)

Estrutura



Material Esportivo

Equipamento Quantidade
KIT DE REDE DE VÔLEI DE PRAIA BV500 - Desenvolvido para a prática de vôlei de 
praia esta rede pode ser estendida até 9 metros e a altura dos postes em aço pode 
ser ajustados de 1,5 m a 2,43 m.

5

BOLA VÔLEI DE PRAIA OFICIAL BV900 (FIVB) 6
BOLA DE FUTEVÔLEI  SOFT 6
CONJUNTO DE RAQUETES DE TÊNIS DE PRAIA EXPERIENCE 6
BOLA DE BEACH TENNIS BTB 900 (PACK DE 2) 20
KIT DE FRESCOBOL (CONJUNTO - raquete e bolinha) 10
MINI REDE DE VOLEI PARA CRIANÇAS 2



Equipe

Descrição Quantidade Local Responsável

4 Arenas: Alfa, Beta, Gama e Delta IFC Instrutores

2 Recreação Blueline tendas com jogos e brincadeiras para crianças

1 Arena Geral IFC Léo - cuidadar equipe

1 Arena Geral Blueline
Cesar - Estruturas, material de consumos e prestadores de 
serviços

1 Arena Geral Blueline
Mané ou Rafa - Estruturas, material de consumos e 
prestadores de serviços

RH: Mestre de cerimonia: para fazer com que sejam 
executadas as atividades propostas e torne mais animado o 
evento. 1 Arena Geral Blueline Chamadas e anúncios

2 Borrifadores álcool IFC borrifar constantemente as mão dos usuários do espaço

2 Recepção IFC 2 mesa com Ombrelones

3 Arenas: Alfa, Beta, Gama e Delta IFC Apoio aos professores e arena de atividade lúdicas

4 Monitores Infláveis

RH: Professores que preferencialmente serão professores de 
Educação física (ou estudantes com experiência), para ficar 
responsáveis pela organização do evento recreativo e das 
quadras areia, como determinar o início dos jogos. Serão 2 
orientadores por arena e 3 para a arena inclusiva e das 
crianças. Total 5

RH: 2 Coordenadores que ficarão responsáveis por organizar o 
início das atividades, colher pesquisa de satisfação e verificar 
uso de máscara e higienização. 

RH: Monitores/Staff, que colaboram com a execução do 
evento, organizando, montando e desmontando, e cuidando 

das arenas. 3 por arena. Total 12



Refeição

Descrição Quantidade Local Alimentação Início Final Obs

4 Arenas: Alfa, Beta, Gama e Delta IFC 06/jan 16/jan

2 Recreação Blueline 06/jan 16/jan

1 Arena Geral IFC 06/jan 16/jan Léo
1 Arena Geral IFC 06/jan 16/jan César

RH: Mestre de cerimonia: para fazer com que sejam 
executadas as atividades propostas e torne mais animado o 
evento. 1 Arena Geral IFC 06/jan 16/jan Borracha

2 Borrifadores álcool IFC 06/jan 16/jan
2 entrada IFC 06/jan 16/jan
1 Produção Blueline 06/jan 16/jan

3 Arenas: Alfa, Beta, Gama e Delta IFC 06/jan 16/jan

Som e montagem 2 Som e montagem NewLight 06/jan 16/jan

Total 19

RH: Professores que preferencialmente serão professores de 
Educação física (ou estudantes com experiência), para ficar 
responsáveis pela organização do evento recreativo e das 
quadras areia, como determinar o início dos jogos. Serão 2 
orientadores por arena e 3 para a arena inclusiva e das 
crianças. Total 5

RH: 2 Coordenadores que ficarão responsáveis por organizar o 
início das atividades, colher pesquisa de satisfação e verificar 
uso de máscara e higienização. 

RH: Monitores/Staff, que colaboram com a execução do 
evento, organizando, montando e desmontando, e cuidando 
das arenas. 3 por arena. Total 12




