


        O INSTITUTO CRESCER NO ESPORTE surgiu em Janeiro de 2014 com base em um projeto esportivo 
social que surgiu em 2005. O Instituto tem como objetivo ampliar as atividades esportivas na cidade de Rio Claro - 
SP e região para crianças e adolescentes das periferias da cidade, oriundos preferencialmente de escolas públicas, 
entre 06 a 18 anos. O foco das suas atividades tem como objetivo o desenvolvimento do esporte de formação, 
educacional, bem como o esporte de rendimento em competições, em especial nas categorias de base. 
        Com uma metodologia de trabalho própria, baseados nos quatro pilares da UNESCO que são: aprender a 
conhecer (adquirir instrumentos para a compreensão do esporte e suas ramificações), aprender a fazer (para poder 
agir sobre o meio ambiente que o esporte proporciona), aprender a viver juntos (cooperação com os outros em todas 
as atividades que o esporte proporciona), e finalmente aprender a ser (conceito principal que integra todos os 
anteriores, oferecendo ao aluno uma compreensão de si e de suas possibilidades através do esporte, sendo este um 
meio para o desenvolvimento do aluno, levando isso para outras áreas da vida), o instituto conta hoje com professores 
de Educação Física, Psicóloga e Assistente Social, Fisioterapeuta, Pedagogo, para o desenvolvimento deste trabalho.
       O objetivo do Instituto Crescer no Esporte nas turmas de esporte educacional e de participação é a utilização do 
esporte como ferramenta de transformação social, uma forma de desenvolver uma educação não formal, seguindo os 
quatro pilares da educação da UNESCO (1999),e equipes de rendimento, é ampliar esses quatro pilares, 
desenvolvendo nesses alunos os valores do esporte como cooperação, competição, disciplina, organização, trabalho 
em equipe, respeito, cidadania, convivência em grupo, diversidade, características importantes no dia-a-dia de todo 
ser humano, e pretendendo ainda, formar atletas para as seleções principais de suas modalidades. Os alunos que 
participam do projeto de competição nas categorias de base, passam pelas turmas de esporte educacional antes. Esse 
formato de competição em categorias de base também será implantado nas novas modalidades que estão se 
preparando para serem desenvolvidas pelo Instituto Crescer no Esporte.
 



2005 – Inicio das Turmas de Handebol

2005 – 1 turma de Handebol – Unesp – 20 alunos
2006 – 2 turmas – Unesp e SESI – 30 alunos
2007 – 3 turmas – Unesp e SESI – 38 alunos
2008 – 5 turmas – Unesp, SESI, Escola Estaduais Marasca e Carolina 
Serahpin – 90 alunos

2009 - Inicio do Nome – Projeto Crescer Handebol Rio Claro e suas logo

2009 – 8 turmas – Sesi, Escola Estaduais Marasca, Carolina e Batista, C.S.U. 
João Redher Neto – 100 alunos
2010 – 10 turmas – Sesi, Escola Estaduais Marasca, Carolina e Batista, 
C.S.U. João Redher Neto, Escola Municipal Djiliah – 130 alunos
 



2011 – 10 turmas – Sesi, Escola Estaduais Marasca, Carolina, C.S.U. João 
Redher Neto, Escola Municipal Djiliah, Ginásio Panorama – 150 alunos.
2012 – 10 turmas – Escola Estaduais Marasca, Carolina e Batista, C.S.U. 
João Redher Neto, Escola Municipal Djiliah, Ginásio Panorama – 150 alunos
2013 – 12 turmas – Sesi, Escola Estaduais Marasca, Carolina e Batista, 
C.S.U. João Redher Neto, C.S.U. Mitiko Nevoeiro, Escola Municipal 
Djiliah, Ginásio Panorama – 200 alunos

2014 – Fundação do Instituto Crescer no Esporte

2014 – 18 turmas – Sesi, Escola Estaduais Marasca, Carolina, C.S.U. João 
Redher Neto, C.S.U. Mitiko Nevoeiro, Escola Municipal Djiliah, Ginásio 
Panorama, Complexo Terra Nova – 240 alunos



2015 – 20 turmas – Sesi, Escola Batista, C.S.U. João Redher Neto, C.S.U. 
Mitiko Nevoeiro, Escola Municipal Djiliah, Ginásio Panorama, Complexo 
Terra Nova – 250 alunos
2016 – 22 turmas – Escola Batista, C.S.U. João Redher Neto, C.S.U. Mitiko 
Nevoeiro, Escola Municipal Djiliah e Marrote, Ginásio Panorama, Complexo 
Terra Nova – 250 alunos

2017 – Inclusão da Modalidade de taekwondo no Instituto 

2017 – 26 turmas de Handebol – Escola Batista, C.S.U. João Redher Neto, 
C.S.U. Mitiko Nevoeiro, Escola Municipal Djiliah e Marrote, Ginásio 
Panorama, Complexo Terra Nova, C.E.U. – Mãe Preta – 300 alunos
2017 – 2 turmas de taekwondo – Educandário Maria Goretti, Escola Municipal 
Marrote – 80 alunos



2018 – Inclusão da Modalidade de vôlei no Instituto 

2018 – 27 turmas de Handebol – C.S.U. João Redher Neto, C.S.U. 
Mitiko Nevoeiro, Escola Municipal Djiliah e Marrote, Ginásio 
Panorama, Complexo Terra Nova, C.E.U. – Mãe Preta e Ginásio Lagoa 
Seca – 300 alunos
2018 – 4 turmas de Taekwondo – Centro Espirita Alan Kardec, 
Educandário Maria Goretti, Escola Municipal Marrote, Centro de 
Reabilitação Infantil CAPS, Grêmio – 130 alunos
2018 – 6 turmas de Vôlei – Mini Ginásio Mané Bortolotti – 200 alunos



MISSÃO
 Oferecer a oportunidade da prática de atividades físicas e esportivas com estrutura e qualidade 
aos nossos alunos, contribuindo com o desenvolvimento humano.

 VISÃO
 Se tornar referência em planejamento e execução de projetos esportivos como ferramenta 
educacional e de transformação social na cidade de Rio Claro e Região até 2020.

VALORES
 Organização, Comprometimento, Ética, Transparência, Companheirismo, Promoção da inclusão 
social e da solidariedade, Cooperação.

Aproximadamente 600 crianças e adolescentes atendidos



Site – www.crescernoesporte.org.br



Rede Social – Facebook – Instituto Crescer no Esporte



Software – Programa para Gerenciamento do Instituto Crescer no Esporte – dados de alunos e relatórios 



Símbolo do Handebol



Handebol

1. Centro Social Urbano João Rehder Neto

 



Handebol

Terça e Quinta

08:50 às 09:40 – 07 a 10 anos – masculino e feminino                                  09:40 às 10:30 – 11 a 16 anos – masculino e feminino 

15:00 às 16:00 – 07 a 10 anos – masculino e feminino                                  16:00 às 17:30 –  11 a 16 anos – feminino 



Handebol

2. Centro Social Urbano Mitiko Matsushita Nevoeiro Zona Sul 

 



Handebol

Segunda, Quarta e Sexta Terça e Quinta

08:00 às 09:00 – 07 a 09 anos – masculino e feminino 14:00 às 15:30 – 11 a 16 anos – masculino

09:00 às 10:00 – 10 a 12 anos – masculino e feminino



Handebol

3. Escola Municipal Antônio Maria Marrote 

 



Handebol

Terça

17:40 às 19:30 – 09 a 11 anos – misto



Handebol

4. Escola Municipal Djiliah Camargo de Souza 

 



Handebol

Segunda    Quarta Sexta 

17:40 às 19:30 – 07 a 09 anos – misto    17:40 às 19:30 – 10 a 11 anos – masculino         17:40 às 19:30 – 10 a 11 anos – feminino



Handebol

5. Centro Claretiano Terra Nova 

 



Handebol

Quarta e Quinta

16:30 às 18:00 – 11 a 16 anos – masculino  18:00 às 19:30 – 11 a 16 anos – feminino 



Handebol

6. Ginásio Panorama

 



Handebol

Segunda, Quarta e Sexta

08:00 às 09:30 – 07 a 10 anos – masculino e feminino 09:30 às 11:00 – 11 a 14 anos – masculino

14:00 às 15:30 – 07 a 10 anos – masculino e feminino 15:30 às 17:00 – 11 a 14 anos – masculino  



Handebol

7. Ginásio Lagoa Seca Chervezão 



Handebol

Segunda, Terça, Quarta e Sexta Terça e Quinta

15:00 às 17:30 – 15 a 17 anos – masculino 08:30 às 10:00 – 07 a 12 anos – masculino e feminino





Jantar no Rotary                                                                  Café da Manhã com Diretores da Tigre



Homenagem à empresa parceira após titulo estadual - TIGRE



Carreata para receber título de atletas



Festivais para turmas menores



Seleção de Cuba uma temporada de treinamento em Rio Claro



Seleção de Cuba visitando nossos projetos sociais



Acampamento da Seleção Brasileira – fase regional estado de São Paulo



Torneio Sul Americano Handbol Cup – Medelin – Colômbia  - categoria sub 16 anos masculino  -Pedágio



Competições – categoria Mirim Masculino – sub 12 anos
• Quarto Lugar na Liga de Handebol do Estado de São Paulo entre 10 equipes



Competições – categoria Infantil Masculino – sub 14 anos
• Quarto Lugar na Liga de Handebol do Estado de São Paulo entre 12 equipes



Competições – categoria Cadete Masculino – sub 16 anos
• Campeão Paulista da Liga de Handebol do Estado de São Paulo entre 12 equipes. 
• Vice- Campeão do Jogos Infantis do Estado de São Paulo, da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São 

Paulo entre 80 equipes.
• Campeão dos Jogos Sul-americanos Medellin Handebol Cup



Competições – categoria Cadete Feminino – sub 16 anos
• Oitavo Lugar na Liga de Handebol do Estado de São Paulo entre 10 equipes.



Competições – categoria Juvenil Masculino – sub 18 anos
• Campeão dos Jogos Regionais na categoria sub 20, da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo
• Vice Campeão dos Jogos Abertos da Juventude da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo entre 80 

equipes
• Vice Campeão dos Jogos Abertos do Interior Baby Barioni na Primeira Divisão
• Terceiro Lugar na Liga de Handebol do Estado de São Paulo entre 12 equipes. 
• Quinto Lugar na Federação Paulista de Handebol entre 12 equipes no primeiro ano de participação nessa competição.
• Quarto lugar nos jogos Abertos primeira divisão sub 20



Trabalhos em dinâmicas de grupos para desenvolver diversas habilidades mentais e cognitivas



Curso de Formação de Árbitros em parceria com a Liga de Handebol do Estado de São Paulo



Seleção Brasleira
Técnico César Augusto Picadrt é convocado como auxiliar técnico da Seleção Brasileira sub 18
Atleta Gustavo Flor da Silva – Goleiro (17 anos) é convocado para a Seleção Brasileira sub 18
Atleta Patrik Camargo – ponta esquerta (16 anos) é convocado para a Seleçào Brasileira sub 16



Destaques do Ano 2018 - LHESP



Campeão da COPA dos Campeões – equipe sub 18



Tíltulo Internacional – Sul Americano Medellin Handebol Cup



Símbolo do Voleibol



Voleibol

1. Mini Ginásio Mané Bortolotti



Voleibol

Segunda, Quarta e Sexta Terça e Quinta

13:30 às 15:00 – 12 a 14 anos – feminino 13:30 às 15:00 – 09 a 11 anos – masclino e feminino

15:00 às 17:30 – 16 a 18 anos – masculino 15:00 às 17:30 – 12 a 15 anos – masculino 

20:00 às 21:30 – 16 a 18 anos – feminino 20:00 às 21:30 – 12 a 15 anos – feminino 



Voleibol

2. C.E.U. Mãe Preta



Voleibol

Sábado Terça e Quinta

09:00 às 11:00 – 11 a 15 anos – masculino e feminino  15:00 às 16:30 – 08 a 11 anos – masculino e feminino 



Semana da Criança – Atividades desenvolvidas especialmente para as crianças das turmas de Iniciação com 
idades entre 6 e 13 anos. Vôlei cego, estafetas e entrega de sorvetes e doces.



Festival Intercores – Organizado com as alunas da escolinhas que não estão em competição e que tem idades entre 
14 e 18 anos.



Pizzada Vôlei – venda e entrega de pizzas para arrecadação de fundos para aquisição de materiais para as aulas e 
treinos de vôlei



Mês da Mulher – Festival em comemoração ao dia Internacional da Mulher, onde participaram todas as alunas e 
atletas, bem como suas familiares e amigas convidadas.



Participação no 1º Simpósio de Esportes de Rio Claro – Nossos professores participaram do Simpósio



Capacitação aos atletas – Promoção de treino com os Fisioterapeutas para a prevenção de lesões. 



1º Festival MnicipaL de Vôlei Feminino – Com a participação de 6 equipes, o festival foi organizado pelo 
professoes do Projeto Mapa Vôlei para encerramento do ano nos meses e Novembro e Deembro e reuniu ao todo 73 
atletas em 3 semanas de jogos em um clima amistoso e ainda contou com a arrecadação de latas de sardinhas para 
contrbuir com as Cestas de Natal organizadas pelo Educandário Maria Goreti.
. 



Café da manhã e festival de encerramento - No primeiro domingo de Dezembro de 2018 foi realizado a 
confraternização entre as atletas do vôlei mirim feminino e seus pais, uma manhã de muito voleibol, diversão e 
bastate comilança onde houve muta interação entre as famílias.
. 



Mirim Feminino (sub 14) – Participou do Festival de Sumaré (quadrangular) onde foram campeãs e da APV 
(Associação Pró Voleibol) sagrando-se vice-campeãs do torneio .



Mirim Masculino (sub 15) – Participou do Festival de Sumaré (quadrangular) e participa da Copa Campinas ficando 
com a quarta colocação.



Infantil Feminino (sub 16) – Participou do Festival de Sumaré (quadrangular); Jogos Infantis (SELJ – Secretaria de 
Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo) e participa da APV e ficou com a quarta colocação.



Infantil Masculino (sub 16) – Participou do Festival de Sumaré (quadrangular); Jogos Infantis (SELJ – Secretaria de 
Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo) e participa da APV e ficou com terceira colocação.



Infanto Juvenil Masculino (sub 18) – Participou dos Jogos da Juventude e Jogos Regionais organizados pela SELJ – 
Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo - e participa da APV sagrando-se campeão da 
segunda divisão e ainda levantou a taça de campeão no triangular realizado na cidade de Conhal em Novembro/2018, 
vencendo a equipe da casa e a cidade de Pedreira.



Master Feminino (30 anos ou mais) – Paticipou de 2 competições anuais: o 1º Fest Volley de Limeira com duas 
equipes, tendo a equipe principal obtido a 3ª colocação e a equipe B conquistado a 6ª colocação; a Copa Incentivo e 
Piracicaba onde conquistaram a medalha de ouro numa campanha invicta.



Master Feminino (30 anos ou mais) – Paticipou da COPA INCENTIVO: Equipe campeã invicta na competição.



Símbolo do Taekwondo



Taekwondo

1. Grêmio Recreativo da Companhia Paulista



Taekwondo

Segunda a Sexta Sábado

09:00 às 11:00 – 07 a 16 anos – masculino e feminino  09:00 às 11:00 – 07 a 16 anos – masculino e feminino

17:00 às 21:00 – 07 a 16 anos – masculino e feminino



Taekwondo

2. Ginásio de Esportes Felipe Karan 



Taekwondo

Terça e Quinta

09:00 às 10:00 – 06 a 12 anos – masculino e feminino   16:30 às 17:30 – 13 a 18 anos – masculino e feminino 

17:30 às 18:30 – 06 a 12 anos – masculino e feminino 



Taekwondo

3. Estação FEPASA 



Taekwondo

Segunda e Quarta

16:30 às 17:30 – 13 a 18 anos – masculino e feminino          17:30 às 18:30 – 06 a 12 anos – masculino e feminino 



Taekwondo

4. Educandário Maria Goretti 



Taekwondo

Quinta

08:00 às 09:00 – 07 a 12 anos – masculino e feminino 



Taekwondo

5. C.A.P.S. – Centro de Atendimento Psicosocial – alunos vítimas de abusos



Taekwondo

Terça

10:00 às 11:00 – 07 a 12 anos – masculino e feminino 14:30 às 15:30 – 07 a 12 anos – masculino e feminino



Taekwondo

6. Allan Kardec – alunos com necessidades especiais 



Noite Ninja – integração entre todos os núcleos, onde alunos dormem, fazem brincadeiras e treinam taekwondo em 
um final de semana no clube.



Inter núcleos– integração entre dois núcleos durante o horário de aula



Pedágio Taekwondo para competições em Las Vegas



Bingo para competições internacionais



Intercâmbio com atletas internacionais



Curso Nacional de Taekwondo Ministrado por Nicholas e Cármen – Minas Gerais



Exame de Faixa I, nosso evento para os alunos conquistarem uma nova graduação dentro da modalidade, ocorre 2 
vezes ao ano, nesta primeira edição contamos com a participação de mais de 50 alunos além da inauguração do nosso 
novo espaço para o desenvolvimento da modalidade na cidade de Rio Claro.



US Open Taekwondo 2018 – Las Vegas, estivemos presentes com 6 atletas, é uma das maiores competições da 
modalidade no mundo, obtivemos apenas 1 medalha de bronze.



Seletiva Nacional para Seleção Brasileira (Grand Slam Brasileiro) – Rio de Janeiro, nesta competição estivemos 
presentes com 7 atletas e conquistamos 6 medalhas, sendo 3 medalhas de ouro e 3 de bronze, assim conquistamos 3 
vagas na Seleção Brasileira 2018 sendo 2 na categoria adulto e 1 na categoria Junior.



Bélgica Open 2018 – Bommel, é uma competição do circuito Europeu onde 3 atletas de nossa equipe participaram e 
conquistamos 1 medalha de bronze.
Alemanha Open – Hamburgo, uma competição do calendário Europeu onde estivemos presente com 1 atleta e 
obtivemos a medalha de ouro neste evento.
Espanha Open 2018 – Alicante, um grande evento do calendário mundial da modalidade, onde 4 atletas 
participaram obtendo 2 medalhas 1 de prata e 1 de bronze.



President´s Cup Africa Region – Marrocos, neste evento tivemos apenas 1 participante que ficou com a nona 
colocação

 



 

Mundial Junior 2018 – Tunísia, nosso atleta integrante da seleção Brasileira Junior esteve presente e conquistou o 
quinto lugar na competição.

 



Campeonato Brasileiro Cadete e Junior – Cuiabá , Campeonato Nacional da modalidade para as categorias de 
base, para a categoria cadete foi seletiva para formação da Seleção Nacional 2018, estivemos presentes com 11 
atletas, 3 atletas da categoria Junior e 8 atletas da categoria cadete. Obtivemos 5 medalhas 4 de ouro e 1 prata, além 
de 3 vagas na seleção cadete 2 titulares e 1 reserva



Grand Prix Series I – Roma - Competição Mundial onde apenas os 32 melhores ranqueados do mundo participam, 
participamos com 2 atletas e conquistamos 1 medalha de prata e a primeira final deste evento na história da 
modalidade no Brasil na categoria feminino.



Campeonato Pan-americano Open 2018 – Spokane, EUA, realizado em conjunto com o Pan-americano contamos 
com os mesmos 3 atletas que conquistaram 3 medalhas 2 de ouro e 1 de bronze.



Jogos Regionais 2018, evento realizado pela secretaria de Esportes de São Paulo, onde representamos nosso 
município com 6 atletas e obtivemos 5 medalhas 3 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze.



Argentina Open 2018 – Buenos Aires, mais um evento do calendário Mundial onde participamos com 10 atletas e 
obtivemos as seguintes medalhas, 3 de ouro, 1 de prata e 4 de bronze totalizando 8 medalhas.



Grand Prix Series II – Russia, competição Mundial onde apenas os 32 melhores ranqueados do mundo participam, 
participamos com 2 atletas e conquistamos 1 medalha de Bronze, o que nos tornou a primeira equipe do Brasil a 
conquistar 2 medalhas neste evento no mesmo ano.
 
Campeonato Brasileiro Adulto – Rio de Janeiro, Campeonato Nacional da modalidade para atletas da categoria 
adulto, tivemos 4 representantes e obtivemos 2 medalhas de ouro e duas vagas para a seletiva da seleção Brasileira 
2019.



Open Norte – Amapá, competição do calendário nacional onde participamos com 6 atletas e conquistamos 6 
medalhas sendo 4 de ouro e 2 de prata e 4 vagas para a seletiva da seleção Brasileira de 2019.
 
Canadá Open 2018 – Canadá, competição do calendário mundial onde participamos com 2 atletas e obtivemos 1 
medalha de ouro.
 
Grand Prix Series III – Taipei, competição Mundial onde apenas os 32 melhores ranqueados do mundo 
participam, participamos com 2 atletas e conquistamos 1 medalha de Bronze e nosso atleta Edival Marques entrou 
para história como sendo o primeiro atleta Brasileiro a conquistar 2 medalhas neste evento



President´s Cup Pan-American Region – Las Vegas, mais um evento do calendário mundial, estivemos presente 
com 5 atletas e obtivemos 3 medalhas sendo 2 de ouro e 1 de bronze, além de uma classificação por antecipação 
para o Pan-americano de 2019 da categoria cadete.



Grand Prix Series IV – Manchester, competição Mundial onde apenas os 32 melhores ranqueados do mundo 
participam, participamos com 2 atletas.

 
Hwarang-Do Open – Vargem Grande do Sul, evento onde participamos com nossos atletas de base e os iniciantes, 
ao todo foram 23 atletas e conquistamos no total de 23 medalhas sendo 12 de ouro e 11 de prata.



Desfile Dia da Cidade Geral do Instituto Crescer no Esporte



Desfile dia da Cidade Handebol



Desfile dia da Cidade Voleibol



Desfile dia da Cidade Taekwondo



Programas de Rádio



Programas de TV



Matérias em Jornais da Cidade



Matérias em Jornais da Cidade



Congresso Internacional de Esporte pela Mudança Social - REMS



BINGO DO INSTITUTO CRESCER NO ESPORTE



Festa se Encerramento – sempre com presenças de atletas de renome
como Talmo na foto abaixo – campeão olímpico de voleibol 92 


