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1- SÍNTESE  
 

 

1.1. Dados do Projeto 
 

Conveniada: Ins tuto Meninos do Lago – IMEL 

Convênio nrº: 4500051073 - Objeto: Desenvolvimento do Projeto Meninos do Lago 

Execução: 01/09/2019 a 30/11/2019 - Vigência: 01/12/2018 a 30/11/2023 (60 meses) 

Total de Beneficiários: Slalom: 146 crianças e adolescentes da rede pública de ensino de Foz do Iguaçu, 

prioritariamente residentes na Vila C e Bairro Morumbi, de idades entre 07 a 17 anos. Caiaque Polo: 

440 crianças e adolescentes entre 06 a 17 anos da rede pública de ensino de Foz do Iguaçu, sendo que 

seus atendimentos serão Vila C, Morumbi, Lagoa Dourada e Porto Meira. Paracanoagem: 14 atletas 

portadores de necessidades especiais. 

 

1.2. Visão, principais valores e missão 
 
VISÃO: O Projeto Meninos do Lago se dedica à divulgação da cultura do olimpismo e à preparação de 
atletas e árbitros residentes em Foz do Iguaçu para representarem com excelência o Brasil na 
modalidade de Canoagem Slalom a nível nacional e internacional. 
 
PRINCIPAIS VALORES: Educação, responsabilidade ambiental, proteção, princípio da igualdade, 
solidariedade, respeito, autodescoberta, autoafirmação e espírito espor vo.  

MISSÃO: “preparar despor va, ambiental e intelectualmente atletas e voluntários para representação 
brasileira nos Jogos Pan-americanos 2019 e 2023, Jogos Olímpicos 2020 e 2024, buscando sempre 
a ngir o nível de excelência nos demais eventos internacionais. Os atletas e voluntários do Projeto 
Meninos do Lago devem inspirar a sociedade, em especial os jovens, a adotar os ideais olímpicos e 
aspirar sempre a excelência no esporte e em suas vidas”.      
 

1.3. Obje vos, metas e meios de avaliação 
 
Abaixo estão descritos os obje vos e metas, bem como a avaliação processual que se espera do 

projeto.  Os tópicos foram distribuídos conforme a relação de similaridade para facilitar o relatório de 
ações executadas. 
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OBJETIVOS PREVISTOS METAS QUALITATIVAS METAS QUANTITATIVAS 

1.3.1 Socialização de 586 crianças e 
jovens carentes com potencial 
despor vo para ingresso nas 
categorias de base da Canoagem 
Slalom. Estes atletas serão 
estudantes da rede pública de 
ensino e estarão divididos em nove 
turmas, com visão estratégica para 
representa vidade nacional 
masculina e feminina nos 
principais eventos internacionais 
em especial para os Jogos 
Olímpicos 2020 e 2024;  

1.3.2 14 atletas de Paracanoagem  
1.3.3 Análise do histórico e 

acompanhamento escolar dos 
beneficiados; 

1.3.4 Promover a consciência 
ecológica do público alvo; 

 
 
 
 
 
 
 

1.3.5 Descobrir e incen var novos 
talentos em todas as modalidades da 
Canoagem Slalom, Paracanoagem e 
Caiaque Polo; 

1.3.6 Iniciar a formação de uma equipe 
forte para representar o Brasil nas 
Olimpíadas de 2020 e 2024; 

1.3.7 Iniciar a formação de equipe para 
representar o Brasil nos Jogos 
Olímpicos da Juventude de 2022; 

1.3.8 Es mular a frequência e média 
escolar dos beneficiados; 

1.3.9 Inserir os princípios do olimpismo 
no co diano dos atletas; 

1.3.10 Despertar a consciência da 
comunidade em relação à importância 
da preservação do meio ambiente; 

1.3.11 Finalizar o período de 2019 a 2024 
como sendo a melhor equipe do 
ranking nacional; 

1.3.12 Promover o conhecimento de 
várias regiões brasileiras através de 
par cipações nos eventos nacionais e 
proporcionar condições de 
par cipações internacionais; 

1.3.13 Promover socialmente os atletas 
através do esporte. 

1.3.14 Disponibilizar 586 vagas para 
crianças e adolescentes da rede 
pública de ensino da Cidade de Foz 
do Iguaçu, através das 
modalidades de Canoagem Slalom 
e Caiaque Polo; 

1.3.15 Disponibilizar 14 vagas para 
atletas portadores de necessidade 
especiais na paracanoagem; 

1.3.16 Classificar os par cipantes 
entre os 10 primeiros colocados, 
em suas respec vas categorias, 
nos Campeonatos Brasileiros de 
2019, 2020, 2021, 2022 e 2023; 

1.3.17 Classificar dois atletas para os 
Jogos Olímpicos de 2020; 

1.3.18 Classificar dois atletas para os 
Jogos Olímpicos da Juventude em 
2022; 

1.3.19 Reduzir em 100% (cem por 
cento) a evasão escolar do público 
alvo, bem como condutas 
infracionais que possam ser 
punidas por ins tuição nacional de 
qualquer natureza. 

 
 
 

AVALIAÇÃO PROCESSUAL – Meios de Avaliação 
Relatórios mensal de frequência e desempenho espor vo; 
Avaliações anuais sicas e clínicas; 
Resultados de torneios preparatórios e compe ções oficiais;  
Rendimento escolar através das apresentações dos respec vos bole ns. 
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2-  DEZEMBRO 
 

2.1. Dezembro das férias 

 
     O ano de 2020 foi encerrado com poucos mo vos para se comemorar no âmbito despor vo, porém 
diante do quadro epidemiológico que avassala o mundo todo, o simples fato de poder estar vivo e 
contar com a presença dos seus entes queridos já torna um grande alento. O Projeto Meninos do Lago 
está intrinsicamente ligado ao dinamismo escolar, se as escolas se man verem fechadas, o projeto 
não poderá contar com os seus atletas para iniciar os treinamentos, pois 90% (noventa por cento) são 
alunos de colégios públicos de Foz do Iguaçu. 
 
     Como já dito anteriormente, a principal ação no momento é preservar vidas, nem que para isso 
alguns sonhos ou planejamentos tenham que ser protelados. Com o o mismo de que com a chegada 
das vacinas, o ano de 2021 poderia se iniciar com o retorno das a vidades já no primeiro trimestre, 
foi dado férias aos professores durante o mês de dezembro, de forma que a única a vidade, foi iniciar 
uma campanha no site do Ins tuto para conscien zação sobre o problema do melanoma e comunicar 
os seus atletas que serão distribuídos protetores quando as aulas retornarem, conforme matéria 
autoexplica va abaixo: 
 

                                 2.2. Protetor solar para evitar o melanoma 
18/12/2020 

  
O Instituto Meninos do Lago – IMEL recebeu a doação 
de  624 unidades de protetor solar Nívea Sun. A entrega 
foi realizada pela presidente do Melanona Brasil, Rebecca 
Montanheiro, que solicitou o apoio da Entidade para 
distribuição aos jovens atletas que participam dos 
treinamentos da canoagem, expondo diariamente o corpo 
ao sol por longo período. 

O câncer de pele melanoma tem origem nos 
melanócitos (células produtoras de melanina, substância 
que determina a cor da pele) e é mais frequente em 
adultos brancos. O melanoma pode aparecer em qualquer 
parte do corpo, na pele ou mucosas, na forma de 
manchas, pintas ou sinais. 

Embora o câncer de pele seja o mais frequente no Brasil 
e corresponda a 25% de todos os tumores malignos 
registrados no país, o melanoma representa apenas 4% das 
neoplasias malignas do órgão, apesar de ser o mais grave. 

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), são estimados mais de 6 mil novos casos de melanoma 
por ano. 
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Os médicos acreditam que a exposição à radiação ultravioleta (UV) do sol e de câmaras de bronzeamento seja 
a principal causa de melanoma, de forma que os atletas que treinam diariamente expostos aos raios solares, 
deverão estar sempre muito bem protegidos, preferencialmente, com boné e camisa longa e mesmo assim, 
utilizando o protetor solar Nívea Sun, que é a ferramenta mais eficaz para manter uma vida saudável. 

O presidente do IMEL, Willian Soares de Oliveira, agradeceu imensamente pelo apoio do Melanona Brasil e da 
Empresa Nívea, responsável pela produção do protetor solar, visto que, dificilmente o público alvo do Projeto 
Social Meninos do Lago teria condições econômica de adquiri-los: 

“Sinto-me até emocionado em poder possibilitar aos atletas do projeto social Meninos do lago, quando houver 
o retorno das atividades normais paralisadas por conta da pandemia, a utilização de proteção solar de tão boa 
qualidade. Na época em que eu fazia parte do quadro de atletas, dificilmente teria condições de adquirir, 
assim como a imensa maioria dos meus colegas. Todos nós sabemos do perigo do câncer de pele, porém poucos 
estão conscientizados da importância da proteção contra os raios ultravioletas. O simbolismo desse frasco vai 
muito mais além que o próprio protetor solar, pois remete à conscientização permanente de todos os atletas 
para se protegerem ao máximo do sol. À Empresa Nivea e Instituto Melanona Brasil, o nosso muito obrigado”. 

 

3 - JANEIRO 
 

3.1. Capacitação on line e presencial dos professores 
 

     A pergunta que mais se houve no escritório do Ins tuto Meninos do Lago é: “quando começam os 
treinos?” Todos extremamente ansiosos para o reinício das a vidades, desde os próprios professores, 
atletas e seus respec vos pais, preocupados com a condição sica e técnica de seus filhos os quais 
muitos auxiliam em casa através de programas de Bolsas dos governos municipal, estadual e/ou 
federal.  

 

     Todos acompanham o andamento das demais escolas de canoagem no Brasil, onde diariamente 
são postados vídeos e no cias de treinamento nas mídias sociais, pois nenhuma outra parou suas 
a vidades. Isso causa constrangimento e um certo dissabor que terá que ser superado com o tempo, 
tendo em vista a seriedade do problema provocado pelo COVID 19. 

 

     Por outro lado, nada jus fica não fazer nenhuma a vidade visando melhorias do próprio projeto. 
Para enfrentar o desafio de recomeçar pra camente do zero novamente, os professores estão 
revisando desde o ano passado, através de várias a vidades on line e presenciais, a apos la de 
iniciação do Nível Branco. Sem nenhum receio de errar, os professores do Projeto Meninos do Lago 
nunca es veram tão bem preparados para a iniciação como agora. Absolutamente todos os 
professores estão dominando os fundamentos da apos la Nível Branco e todos seguirão a mesma 
metodologia e ritmo de ensino de forma que o controle ficará mais fácil. 

 

     A matéria abaixo retrata bem o momento em que vivemos e a forma que o Ins tuto Meninos do 
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Lago está u lizando para melhorar sua performance nos eventos futuros: 

Quando começam os treinos...... 
10/01/2021 

  
Enquanto perdurar a pandemia e o sistema de saúde pública de Foz do Iguaçu estiver sufocado, o melhor que 
o Projeto Meninos do Lago pode fazer para colaborar com as autoridades locais é solicitar aos atletas que 
preservem o distanciamento social, mesmo que isso tenha significado desportivo extremamente ruim para os 
atletas e a própria Instituição. 

Para o Coordenador do Projeto Argos Rodrigues o momento não está propício para o retorno: 

“O momento é de preservar a nossa vida e dos nossos entes queridos. Não podemos iniciar os trabalhos 
desportivos com meninos e meninas enquanto as autoridades municipais não comuniquem o controle real da 
situação, autorizando o regresso à vida normal. Na verdade, já nadamos muito para chegarmos vivo até aqui. 
Agora que já está dando pé, não é possível perdermos a luta nesse curto espaço a ser percorrido até a areia 
da praia. Pedimos um pouco mais de calma a todos os participantes, o momento certo chegará em breve. Se 
cuidem por favor, protejam seus familiares, deixem as festas para depois das vacinas”.  

Muito embora as atividades na água com as meninas e meninos não possam ser realizadas, a capacitação 
técnica dos professores continua. Em janeiro está sendo revisada novamente com aulas práticas e teóricas, 
todos os fundamentos da Apostila Nível Branco. Os professores estão cada vez mais ansiosos em iniciar as 
atividades para iniciarem a nova metodologia de trabalho que será aplicada: 

“Não tenho nenhuma dúvida que desde o início do Projeto no ano de 2009, jamais o quadro de treinadores da 
base esteve tão bem preparado tecnicamente como agora com essa nova metodologia de trabalho que estamos 
desenvolvendo em Foz do Iguaçu. Temos debatido fundamento por fundamento todas as suas especificidades, 
com demonstração de vídeos e de várias publicações estrangeiras, de forma que estamos bastante seguros 
para oferecer ao Brasil, à partir da vacina, um novo exército de 600 meninos e meninas com nível técnico que 
o Brasil não está acostumado a ver”.  Com estas palavras, a Professora Mayara Cordeiro demonstrou todo o 
seu entusiasmo. 

Os professores reservaram as tardes de terça, quarta e quinta feiras para as aulas teóricas e debates. Nas 
sextas vão para a água praticarem todos os fundamentos. Essa capacitação da faixa branca deverá perdurar 
por todo o mês de janeiro, se encerrando em meados de fevereiro. Logo em seguida, será a vez do Nível 2 – 
Faixa Amarela. 

 

     As atividades práticas com os professores estão acontecendo no Centro de Convivência do Bubas, onde 
procura-se manter distanciamento dentro e fora da água, com higienização álcool e gel e uso das máscaras 
fora da água. 
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3.2. Ensino à distância com atletas da Associação Tomazinense de Canoagem 
 
     Pelo fato dos atletas do IMEL estarem impossibilitados de treinarem na 
água, foi realizada parceria com a ATOCA – Associação Tomazinense de 
Canoagem para realização de aulas on line e análises de vídeos pelos 
professores do Ins tuto Meninos do Lago. 
 
     As a vidades consis am em ensinar pela Internet os movimentos 
corretos informados nas apos las Níveis Branco e Amarelo e depois 
analisar, com a presença dos atletas, os vídeos encaminhados pelo 

treinador local atribuindo notas de 0 a 5 para cada fundamento da canoagem. Dessa forma, cada atleta 
conseguia visualizar onde deveria se dedicar mais. 
 
     Os resultados foram espetaculares, sendo ní do a evolução técnica de meninos e meninas da Cidade de 
Tomazina, os quais já podemos considerar que estarão entre os principais atletas na categoria júnior para a 
primeira etapa da Copa Brasil de Canoagem Slalom, sem antes nunca terem par cipado de nenhuma 
compe ção oficial. Essa parceria com a ATOCA está sendo muito feliz e comprova que esta nova metodologia 
de Foz do Iguaçu é realmente muito eficaz. 
 
 

4- FEVEREIRO 
 

     4.1. Auxílio “Pró-Heróis” 
 
No mês de fevereiro de 2021, o Ins tuto Meninos do Lago recebeu uma ligação de um grupo de voluntários de 
Foz do Iguaçu que preparou um espaço no Hospital Municipal, com intuito de cuidar e transmi r carinho para 
os profissionais da saúde. Com muito carinho criaram o “Espaço bem-estar”, que nada mais é do que um 
can nho devidamente preparado para receber esses verdadeiros heróis. O local possui ambiente clima zado, 
pouca luminosidade, macas, café, chá, biscoitos. 
 
O grande problema está exatamente na contratação de pessoas, pois não existe recurso para isso, de forma 
que os professores do Ins tuto Meninos do Lago se pron ficaram de imediato a estarem ajudando, 
obedecendo a escala de horários. Evidentemente que todos recebem os equipamentos necessários de 
segurança e em todos os meses de a vidade, nenhum voluntário testou posi vo para COVID 19. 
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Pró-Heróis 
13/02/2021 

Um grupo de voluntários da Cidade de Foz do Iguaçu se 
reuniu para apoiar os mais de 300 profissionais do 
Hospital Municipal que se revezam para manter 
atendimento de qualidade 24 horas por dia nesta crise 
pandêmica. Em um local reservado foi criado o “Espaço 
bem-estar”, que é um cantinho carinhosamente 
preparado para receber esses verdadeiros heróis. O 
local possui ambiente climatizado, pouca 
luminosidade, macas, café, chá, biscoitos e uma gama 
de abnegados que se prontificaram a estar de uma 
forma ou outra auxiliando aqueles que se dedicam 
integralmente para cuidar do próximo. 
 

E os profissionais do Projeto Meninos do Lago não podiam ficar de fora dessa. Com tempo livre em virtude da 
ausência dos treinamentos, de imediato se prontificaram a atuar na área de educação física e fisioterapia, 
proporcionando alongamentos e massagens aos heróis, bem como mantendo o espaço limpo, sempre com café, 
chás e bolachas para todos. 

“É muito gratificante para nós termos a oportunidade de uma forma ou outra colaborar com os profissionais 
de saúde que há um ano estão com suas rotinas de vida completamente alteradas por conta da pandemia. A 
paixão pela profissão que move estes profissionais da área da saúde é realmente dignificante” – disse Guto 
Mazine, fisioterapeuta do Projeto Meninos do Lago. 
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4.2. Edição Revista COPAC 
      

     A mais importante revista de Canoagem do Con nente Americano e uma das principais do mundo, REVISTA 
COPAC, trouxe em destaque uma bonita reportagem sobre o trabalho social do Projeto Meninos do Lago, 
realizado em Foz do Iguaçu. A íntegra poderá ser encontrada nas páginas 46 a 49, no seguinte link: 
h ps://issuu.com/copaconline/docs/002_-_pt_fev_2021 
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5- CONCLUSÃO 
 
     Infelizmente o surto pandêmico não acabou, ao contrário, após cada data propícia para aglomerações como 
eleições, ano novo, carnaval e etc, retorna com muito mais força de forma que o início de 2021 está sendo o 
período mais crí co em vários centros de saúde por todo o Brasil. Um problema seríssimo, de di cil solução, 
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que foi poli zado ao invés de ser devidamente estudado e contextualizado com as melhores polí cas 
encontradas no mundo. 
 
     Não há nada mais importante que a própria saúde, de forma que enquanto perdurar a pandemia e o sistema 
de saúde pública de Foz do Iguaçu es ver sufocado, o melhor que o Projeto Meninos do Lago pode fazer para 
colaborar com as autoridades locais é solicitar aos atletas que preservem o distanciamento social, mesmo que 
isso tenha significado despor vo extremamente ruim para os atletas e a própria Ins tuição. 
 
     Como já dito anteriormente, o Projeto de canoagem de Foz foi o único que permaneceu paralisado 
durante toda a epidemia. Por óbvio que isso causará reflexos nas próximas compe ções, 
principalmente se não houver a possibilidade do retorno organizado nos próximos meses. Porém, 
qualquer reclamação neste momento pode ferir inclusive o princípio da razoabilidade. 
 
    Mais uma vez não é a prestação de contas que gostaríamos de apresentar. A ausência da 
par cipação diária das crianças e jovens deixando de aprender e pra car um esporte que 
comprovadamente é uma fonte de inspiração e oportunidades, nos deixa bastante angus ados. 
Porém, infelizmente, é o que se pode fazer no momento em que vivemos. 

 
Na esperança que tudo isso passe de forma rápida e certos da habitual atenção e solidariedade, 

 
                                                                  INSTITUTO MENINOS DO LAGO 

       Willian Soares de Oliveira – Presidente 
       p.p Magda Adriana Hida Couras - Procuradora 

 

 

 


