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A VILA OLÍMPICA DA MARÉ é administrada pela UEVOM – 
União Esportiva Vila Olímpica da Maré, com recursos pro-
venientes de Contrato de Gestão com o Município do Rio 

de Janeiro. A Petrobras patrocina o projeto Educar pelo Esporte por 
meio do Programa Petrobras Esporte e Cidadania. 

Além da unidade principal, na rua Tancredo Neves, a Vila Olím-
pica da Maré possui três polos avançados onde mais atividades são 
desenvolvidas. Eles estão localizados nas comunidades de Roquete 
Pinto, Marcílio Dias e Nova Holanda.

O trabalho da VOM

MISSÃO

Promover o desenvolvimento humano integral, o exercício da 
cidadania e a integração comunitária dos moradores da Maré, atra-
vés de práticas educativas que promovem um diálogo entre espor-
te, educação, cultura, lazer e proteção social.

VISÃO

Ser reconhecida como um modelo unificador de recursos na 
ação social, com desempenho no patamar da excelência e situando-
se sempre na vanguarda tecnológica e do conhecimento, que contri-
bui de forma efetiva para a construção de um projeto de educação 
integral na região da Maré. 



2014relatório vom  

CULTURA E EDUCAÇÃO

OfiCiNA NATURAliSTA

liNGUAGEM

MATEMáTiCA

ExPERiMENTOS

MECâNiCA

CONTAçãO DE HiSTóRiAS

BAlé

HiP HOP

JAzz

DANçA fOlClóRiCA

CANTO CORAl

PiANO

ViOlãO

As oficinas que a VOM oferece

ATlETiSMO 

BADMiNGTON

BASqUETE

CAMiNHADA ESPORTiVA

fUTEBOl

fUTSAl

GiNáSTiCA / AlONGAMENTO

GiNáSTiCA ARTíSTiCA

HANDEBOl

HiDROTERAPiA

iNiCiAçãO ESPORTiVA

JUDô

KARATê

NATAçãO

RUGBy

TêNiS

TERAPiA CORPORAl

VôlEi

ATIVIDADES ADAPTADAS 
PARA PCD

ATlETiSMO

NATAçãO

iNiCiAçãO ESPORTiVA

JUDô

TERAPiA CORPORAl

HiDROTERAPiA

ESPORTE

3



2014relatório vom  

Desde que foram implantadas na Vila Olímpica da Maré, as 
práticas transdisciplinares do projeto Educar pelo Esporte 
vêm ajudando crianças e jovens da comunidade da Maré a 

conquistar mais conhecimentos e mais autonomia de pensamento. 

O projeto ajudou ainda a reforçar a rede de proteção social 
aos alunos, articulando serviços públicos de assistência social, saú-
de e educação. Resultados positivos também foram alcançados com 
a rede pública de educação da Maré – a Vila tem hoje uma sólida 
articulação com doze escolas municipais e duas unidades Espaço de 
Desenvolvimento infantil (EDi).

Ao trabalhar com a transdisciplinaridade, o projeto Educar 
pelo Esporte, patrocinado pela Petrobras, vai ao encontro de uma 
nova proposta educativa, que busca o desenvolvimento integral da 
criança, quando ela é entendida como um todo em suas necessida-
des e desejos.  

Como consequência, o número de encaminhamentos pela 
VOM de jovens a escolas e instituições de referência em dança, mú-
sica e esporte aumentou. No início do ano, quatro alunas do balé fi-
zeram prova para o Theatro Municipal do Rio de Janeiro e uma aluna 
da unidade da VOM em Roquete Pinto foi aprovada. Em janeiro de 
2015, mais três alunas farão o teste para o Theatro Municipal. Outra 
conquista foram as cinco bolsas de estudo integral da Cultura ingle-
sa recebidas por cinco alunos da rede pública da Maré por meio do 
projeto Educar pelo Esporte.

No Esporte, um aluno de Ginástica Artística ingressou na equi-
pe de base do Clube de Regatas do flamengo e outro foi seleciona-
do pelo técnico da Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais. No ka-
ratê, dois alunos foram convocados para o Clube de Caçapava (SP) e 
outro para o Clube São José do Rio Preto.
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A 1ª Olimpíada de Raciocínio Lógico da Vila Olímpica da Maré, 
iniciativa do projeto Educar pelo Esporte, foi um grande 
sucesso. A iniciativa, realizada 

em parceria com a iV Coordenadoria 
Regional de Ensino (CRE), envolveu 
mais de 1.300 alunos do 5º ano funda-
mental das escolas da Maré. finalizada 
no dia 22 de outubro, a competição es-
timulou a capacidade cognitiva e o pen-
samento estratégico dos jovens, além 
de promover uma integração entre os 
participantes. 

A ideia da iniciativa foi desmisti-
ficar a ideia de que o raciocínio lógico 
está relacionado apenas à área de exatas. Na verdade, todas as dis-
ciplinas têm seus conteúdos de raciocínio lógico, que são trabalha-
dos na Vila de forma lúdica e prazerosa.

A primeira fase da Olimpíada, em julho, reuniu 14 escolas da 
rede municipal. Os alunos fizeram a prova, que teve duração de uma 
hora e 30 minutos, no próprio estabelecimento de ensino. A prova 
avaliou, através de 15 questões múltipla escolha, a linha de raciocí-
nio dos estudantes. Nessa fase, 333 alunos foram aprovados.

A segunda fase aconteceu no dia 25 de agosto com a meta de 
classificar para a fase seguinte os estudantes que obtivessem 80% 
de acertos na prova de 20 questões. foram classificados nessa fase 
22 alunos. A Escola Municipal Nova Holanda foi a que teve o maior 
número de aprovados, com oito alunos.

A terceira e última etapa das Olimpíadas de Raciocínio lógico 
foi realizada no dia 22 de outubro na Vila Olímpica da Maré, das 9 às 

O que foi destaque no 
Educar pelo Esporte em 2014 
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12h. A prova consistiu em uma gincana 
em que os estudantes deveriam passar 
por um circuito com dez estações de 
atividades de esporte, dança, música, 
arte, matemática, física, ciência, natu-
ralista e linguagem.

Todos os participantes que chega-
ram à última fase receberam um certifi-
cado. Os cinco primeiros classificados receberam uma medalha, um 
tablet e uma bolsa de estudos integral na Cultura inglesa. As escolas 
dos alunos também foram premiadas com um troféu. 

O Curso de Ações Transdisciplinares com Foco no Esporte da 
VOM foi outro grande destaque do ano. Vários encontros foram rea-
lizados para tratar de temas como a educação pelo esporte, práticas 
pedagógicas e atividades que ampliam o conhecimento dos estu-
dantes. A iniciativa foi uma realização da VOM em parceria com o 
GAMT (Grupo de Assessoria e Mobilização de Talentos). 

Também foi destaque em 2014 a parceria estabelecida pela 
VOM com os dois Espaços de Desen-
volvimento Infantil localizados dentro 
da Maré, o Moacyr de Góes e o Cremil-
da da Silva dos Santos. lá os profissio-
nais da Vila especializados em crianças 
até 6 anos ministram aulas de iniciação 
musical, flauta, matemática, dança e 
contação de histórias.
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O Projeto Educar pelo Esporte em 2014

O ESPORTE 
nAS OFICInAS

A partir dos Cursos de Ações 
Transdisciplinares com foco no 
Esporte, aplicados aos profis-
sionais da Vila Olímpica da Maré 
esse ano, as oficinas esportivas 
desenvolveram um excelente tra-
balho junto às crianças, amplian-
do o seu conhecimento de mun-
do, desenvolvendo as valências 
esportivas e ampliando a coorde-
nação motora ampla e fina e a laterali-
dade. As oficinas também desenvolve-
ram a consciência corporal dos alunos 
e enriqueceram neles o conhecimento 
e  reconhecimento do próprio corpo e 
seus limites.

Utilizando como temas gera-
dores os conteúdos abordados pelas 
oficinas acadêmicas, conceitos 
como esquerda, direita, dentro e 
fora passaram a fazer parte efeti-
va das aulas. Os profissionais de 
esporte aproveitaram também 
temas como a Copa do Mundo 
e as Olimpíadas e, com isso, um 
universo de informações emergi-
ram nas mentes dos alunos. 
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A CULTURA nA VILA      

Tendo o esporte como 
norteador no auxílio do de-
senvolvimento das ativida-
des, as oficinas culturais inse-
riram em seus planejamentos 
atividades transversais espor-
tivas, como nas oficinas musi-
cais, que usaram jogos coletivos e atividades corporais com a ajuda 
do professor de esporte. Nas oficinas de dança, o corpo como instru-
mento do saber foi explorado pelos alunos através de exercícios e jo-
gos cooperativos, como brincadeiras populares e rodas de capoeira.

 O trabalho nos EDis também ganhou importância em 2014. No 
EDi Cremilda dos Santos e EDi Moacy de Góes, a oficina de musicali-
zação fez a diferença com atividades rítmicas que contribuíram para 
desenvolver a percepção sonora das crianças e melhoraram a sua 
sensibilidade, capacidade de concentração e memória, o que traz 
benefícios ao processo de alfabetização e ao raciocínio matemático. 
No EDi Cleia dos Santos, a ofi-
cina de Corpo e Movimento 
possibilitou o conhecimento 
do corpo humano através de 
exercícios que estimularam o 
desenvolvimento do olfato, 
tato, paladar e audição. 

8
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A OFICInA 
DE MECânICA

As atividades foram ini-
ciadas a partir das observa-
ções feitas pelo professor de 
esporte nas aulas ministradas 
na oficina de mecânica. Ana-
lisando o plano de curso, ele 
promoveu atividades que poderiam reforçar o conteúdo. No caso, 
foram as proposições e definições de Euclides, introdução à geome-
tria plana e espacial. 

A atividade foi uma brincadeira de amarelinha onde cada dupla 
sorteava um número e cada casa correspondia a uma figura geomé-
trica, como pentágono, hexágono octógono, etc. 

9

A OFICInA
nATURALISTA

O professor de esportes 
realizou diversas atividades 
na Oficina Naturalista, como 
a Corrida dos Animais, cujo 
objetivo foi desenvolver a co-
ordenação motora dos mem-
bros inferiores e posteriores 
e a afetividade. Na atividade 
Pique-pega na floresta, o objetivo também foi estimular a coorde-
nação motora e a afetividade. Em local com várias árvores, um aluno 
foi o pegador e, num primeiro momento, os alunos que não estavam 
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encostados nas árvores poderiam ser pegos. Em um segundo mo-
mento, o pegador corria para alcançar os demais desprotegidos das 
árvores que simulavam os abrigos dos animais.

Esta atividade foi bem contextualizada com a atividade da ofi-
cina, pois na mesma semana havia sido realizada uma mediação de 
leitura do livro Na Floresta do Bicho Preguiça, que tratava da impor-
tância das florestas, da manutenção dos abrigos dos animais e dos 
recursos naturais. Como havia sido planejada em conjunto, a ativida-
de foi muito bem aproveitada pelos alunos.

A OFICInA 
DE ExPERIMEnTOS

As intervenções práticas 
realizadas pelos profissionais 
do esporte na oficina de ex-
perimentos contribuíram não 
só para o desenvolvimento de 
comportamentos adequados 
para a oficina como estimula-
ram o trabalho em grupo. Para 
a construção destas atividades, foram realizados encontros com os 
professores para discutir quais aspectos inter e intrapessoais deve-
riam ser priorizados nas ações e como esses aspectos iriam dialogar 
com o planejamento que foi executado no período. O tema do pla-
nejamento escolhido pelos professores de esportes foi o ar atmos-
férico. Cada professor abordou este tema de maneira diferenciada, 
enfatizando aspectos comportamentais relevantes para a execução 
dos experimentos na oficina, como a coordenação motora.
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foram trabalhados ainda os aspectos relacionados ao corpo e 
ao desenvolvimento motor. Durante a atividade, os alunos utilizaram 
lenços de tule e tiveram que utilizar o ar para fazer o lenço subir. Em 
linhas gerais, ficou comprovada a importância de intervenções como 
estas, já que os alunos melhoraram a sua capacidade de concentra-
ção ao retornar das práticas, além de conseguirem fazer relações en-
tre os conteúdos aprendidos 
na oficina e o seu cotidiano.

AS OFICInAS 
DE LIngUAgEM 

As atividades transdis-
ciplinares com abordagem 
na iniciação esportiva e lin-
guagem inauguraram uma 
nova maneira de olhar o cor-
po. Uma maneira integral e 
complementar no processo 
de aprendizagem da criança, com o intuito de repensar o conceito 
dualista corpo e mente. Essa nova visão auxiliou a desenvolver um 
trabalho mais focado nas fases do desenvolvimento das crianças e, 
para tal, estudou-se autores como Jean Piaget, João Batista freire e 
David Gallahue, articulando seus pensamentos com as necessidades 
socioeducacionais do público atendido na Maré.

Os objetivos específicos que foram trabalhados no ano foram 
transformados em ações nas mais diferentes habilidades: conceito 
e desenvolvimento da lateralidade, percepção corporal, equilíbrio, 
flexibilidade, orientação espaço-temporal, além de habilidades cog-
nitivas, envolvendo atenção, concentração e tomada de decisões.
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gInáSTICA ARTÍSTICA

A equipe participou da xxi Copa Tatiana figueiredo de Ginásti-
ca Artística com 15  atletas. O evento aconteceu no dia 24 de maio de 
2014 no Núcleo de Ginástica Tatiana figueiredo, localizado na Estra-
da do Pau ferro, Jacarepaguá. A equipe da VOM recebeu 5 medalhas 
de ouro, 2 de prata e 2 de bronze.

Premiados: Pré-infantil:  1o lugar: Rafael de Oliveira Baracho • 
infantil feminino:  1o lugar: lucilene Umbelino de Oliveira; 2o lugar: 
Steffany Chaves de Jesus; 3o lugar: Vanessa Gonçalves da Silva •  
infantil masculino: 1o lugar: lucas Gomes da Silva; 2o lugar: Wendel 
Rodrigues de Melo •  Juvenil feminino: 1o lugar: Bianca Alcântara de 
Sousa, 3o lugar: Liliane da  Silva • Juvenil masculino: 1o lugar: Jona-
tan Gomes da Silva.

No dia 22 de novembro aconteceu a primeira avaliação de ní-
veis da Vila Olímpica da Maré, com aproximadamente 70 alunos. 
Todos os atletas foram preparados para o evento que contou com  
apresentação nos aparelhos trave e paralelas assimétricas, com a 
atleta lucilene Umbelino de Oliveira, e os aparelhos de solo e salto 
sobre a mesa com o atleta Jonatan Gomes da Silva. O evento contou 
também com a presença da ex-atleta da VOM e hoje promessa para 
as Olimpíadas de 2016, Maria Cecília.

nATAÇÃO

A equipe participou da prova Rei e Rainha do Mar (31/08). fo-
ram destaques: Gustavo Santos de Souza (20º lugar na categoria, 183º 
lugar no geral); Guilherme S. Cunha (15º lugar na categoria, 259º lugar 
no geral); Vinícius P. de Souza (2º lugar na categoria, 68º lugar no 
geral); francisco l. filho (88º lugar na categoria, 565º lugar no geral).

Resultado das Equipes de Competição
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A equipe participou ainda da Aquatlhon (21/09), com os seguin-
tes resultados: Vinícius Pereira de Souza (1º lugar na categoria, 3º 
lugar no geral); Guilherme Santos Cunha (2º lugar na categoria, 13º 
lugar no geral); Jorge Alberto Oliveira (3º lugar na categoria, 22º lu-
gar no geral).  No Estadual infantil e infantil Juvenil Etapa 3 (Aquat-
lhon infantil) foram destaques Eduardo Rai Coelho Silva (9º lugar na 
categoria, 10º lugar no geral) e Gabriel Targino de Melo Rodrigues (1º 
lugar na categoria, 12º lugar no geral). No Aquatlhon (01/06) Vinícius 
P. de Souza conquistou o 1º lugar na categoria, 4º lugar no geral.

KARATê

A equipe participou da 1a Seletiva Estadual na Vila Olímpica de 
Caxias (23 de fevereiro) com 15 atletas. Resultado: 8 medalhas de 
ouro, 5 de prata, 2 de bronze. Na 2a Seletiva Estadual  (16 de março), 
no mesmo local, os atletas obtiveram 9 medalhas de ouro, 2 de pra-
ta, 4 de bronze. Na 3a Seletiva Estadual (20 de abril), o resultado foi 
10 medalhas de ouro, 3 de prata e 2 de bronze.

Na 1ª fase do Campeonato Brasileiro em Salvador, Bahia (5 de 
junho), 6 atletas ganharam 5 medalhas de ouro e 1 de prata. No Cam-
peonato Estadual (fase Regional Metropolitana), no Tênis Clube da 
Tijuca, em 7 de setembro, 16 atletas participaram com o objetivo de 
classificação para o Campeonato Estadual. Resultados: 11 medalhas 
de ouro, 2 de prata e 3 de bronze.

No Campeonato Brasileiro CBKi de Karatê (SP), de 15 a 18 de 
setembro, 8 atletas conquistaram 1 medalha de prata e 7 de bronze. 
No Campeonato Estadual (fase Regional), na Vila Olímpica de Caxias 
(15 de outubro), a equipe conquistou 12 medalhas de ouro, 2 de prata 
e 2 de bronze. No Campeonato Brasileiro de Karatê (fase final), em 
Brasília (26 de outubro), 3 medalhas de ouro foram conquistadas.
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AnA PAULA DA SILVA 

Moradora do Conjunto Esperança, Ana Paula, 
aluna de karatê, já disputou diversas competições, 
sempre representando a VOM. Venceu o Campeona-
to Brasileiro de Karatê de 2013 no kumite (luta), e 
em 2014 participou novamente do Campeonato Bra-
sileiro de Karatê, na Bahia, conquistando o primeiro 
lugar no kumite e no kata (dança).  

VInICIUS PEREIRA

O atleta da natação conquistou o segundo lu-
gar na classificação geral masculino do Aquathlon, 
no dia 13 de dezembro. A prova, que mistura nata-
ção e corrida, aconteceu na Praia da Urca, no forte 
de São João. Vinícius também participou do Rei e 
Rainha do Mar, que aconteceu no forte de Copaca-
bana no dia 14 dezembro. Nessa prova ele ficou em 
7º lugar na categoria Sprint, prova de 1 km. 

RAFAEL DE OLIVEIRA BARAChO

Aluno de ginástica artística e morador da Nova 
Holanda, Rafael é um atleta aplicado e já participou 
de algumas competições com o professor Sebas-
tião. Na ginástica ele gosta de praticar trampolim, 
barra, cavalo e argola. Ele tem grande apoio da famí-
lia e hoje integra a equipe de Ginástica Artística do 
Clube de Regatas do flamengo. 

Quem foi destaque em 2014
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CANTO/MUSiCAlizAçãO                      5986 

CAPOEiRA                         1055 

PERCUSSãO             849

BAlé                             3389

JAzz/CORPO E MOViMENTO                                 1236

STREET DANCE/CORPO E MOViMENTO                       1734 

PiANO/MUSiCAlizAçãO                                    237 

ViOlãO                          1205 

flAUTA                  304 

DANçA fOlClóRiCA                        1967

MiST DANCE                        1474 

MATEMáTiCA                             3218

ExPERiMENTOS                       1003

MECâNiCA                          513 

NATURAliSTA              1128

liNGUAGEM 1                         7996 

PROGRAMA DE COMPlEMENTAçãO AliMENTAR                              14996 

NATAçãO                                     6376 

GiNáSTiCA ARTíSTiCA                        589 

KARATê               495

Atendimentos em 2014*

15

* Dados analisados até 31 de outubro de 2014
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O que movimentou o 
Educar pelo Esporte em 2014
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MARÇO 
FESTA DA POESIA 

Com o tema Rio – 450 Anos, a festa da Poesia aconteceu no dia 
20 de março com a participação de mais de 500 crianças dos CiEPs 
próximos. O evento contou com apresentações dos alunos do coral 
e do balé da VOM e uma exposição sobre a história do Rio de Janei-
ro. foi a terceira vez que a VOM participou do Circuito internacional 
de Poesia, movimento literário que reúne todos os anos grupos e 
intervenções voltadas para a promoção da literatura. 
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ABRIL 
MOSTRA DE DAnÇA

No dia 29 de abril, a Vila 
Olímpica da Maré promoveu 
a  1ª Mostra de Dança na lona 
Cultural, apresentando ao 
público o processo e a cria-
ção artística em dança como 
um caminho para a educação e consolidação dos estudos sobre mo-
vimentos corporais. O evento aconteceu na lona Cultural Herbert 
Vianna.

PRIMEIRA REUnIÃO COMUnITáRIA 

A Vila Olímpica da Maré organizou no dia 4 de abril a sua pri-
meira reunião comunitária do ano, que reuniu aproximadamente 
300 pessoas entre alunos e 
moradores da Maré. 
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MAIO 
DISSEMInAnDO 
AS AÇÕES
TRAnSDISCIPLInARES

Aconteceu na VOM nos dias 
16, 17 e 18 de maio a primeira eta-
pa do Curso de Disseminação de 
Ações Transdisciplinares com foco no Esporte, realizado pela GAMT 
(Grupo de Assessoria e Mobilização de Talentos). Para os professo-
res da VOM, o curso proporcionou uma reciclagem na sua formação 
para que possam promover as atividades transdisciplinares que con-
solidam a proposta pedagógica do projeto Educar pelo Esporte.

DOCUMEnTáRIO MOTIVA DEBATE 

A Vila Olímpica da Maré recebeu, no dia 23 de maio, o Ciclo de 
Cinema e Samba da Universidade federal do Rio de Janeiro (UfRJ), 
quando foi exibido o documentário Sua majestade, O DELEGADO!, do 
cineasta Clementino Junior. O evento terminou com um debate so-
bre a questão do idoso na sociedade brasileira, o seu papel no nú-
cleo familiar, seus valores e a atenção que os mais jovens dão a eles.

gInáSTICA ARTÍSTICA SE DESTACA 

No dia 24 de maio, 15 atletas da equipe de Ginástica Artística 
da Vila Olímpica da Maré participaram da xxi Copa Tatiana figueire-
do, que aconteceu no núcleo Tatiana figueiredo, em Jacarepaguá. 
O grupo conseguiu representar muito bem a Vila, tendo um ótimo 
desempenho na classificação geral.
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JUnhO

VOM É PRIMEIRA 
nA DAnÇA 

O Grupo de Dança Popu-
lar para adultos e o Grupo de 
Dança de Crianças da Vila con-
quistaram o primeiro lugar no 
41º festival Nacional de inver-
no Darcy Porto, que aconteceu no Clube Monte Sinai, na Tijuca, no 
dia 1º de junho.

nO SALÃO DO LIVRO 

No dia 4 de junho, 56 alu-
nos da Vila Olímpica da Maré 
marcaram presença no Salão 
do livro. Eles participaram de 
atividades como contação de 
histórias, sessão de contos e 
palestras com ilustradores e 
escritores. 

MIST DAnCE 
SE APRESEnTA 

As alunas de Mist Dance da Vila participaram, no dia 4 de ju-
nho, da Semana de Comunicação da Universidade Veiga de Almeida, 
que tinha, entre seus objetivos, apresentar trabalhos de importan-
tes projetos sociais.
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DISCUTInDO 
A EVASÃO ESCOLAR

Para ajudar no combate ao 
grave problema da evasão escolar, 
a Vila Olímpica da Maré organizou, 
no dia 5 de junho, um grupo de 
convivência com os responsáveis 
dos alunos do Ciep Samora Machel. 
A ação, que contou com a presença 
de 28 pais, abordou a questão e mostrou a importância dos pais ou 
responsáveis na vida escolar da criança. 

ALUnAS VISITAM POnTOS DA hISTÓRIA DO RIO

No dia 27 de junho as alunas da oficina de Mist Dance da Vila 
Olímpica da Maré conheceram o Morro da Conceição, a Pedra do 
Sal e o Museu de Artes do Rio num passeio organizado pela Esquina 
Cultural, projeto da Universidade federal do Rio de Janeiro. 
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JULhO

YALE 
MAIS UMA 
VEZ nA VOM 

quinze alunos da Universidade de yale visitaram a Vila Olímpica 
da Maré no dia 3 de julho. Os estudantes americanos tiveram aula de 
percussão e capoeira, vivenciando o trabalho desenvolvido na VOM.

PRIMEIRA FASE 
DAS OLIMPÍADAS DE RACIOCÍnIO LÓgICO 

Mais de 1.300 jovens do 5º ano do ensino fundamental da rede 
pública de ensino participaram da primeira etapa das Olímpiadas de 
Raciocínio lógico, competição que tem como um de seus objetivos 
mostrar que o raciocínio lógico não está ligado somente a discipli-
nas das áreas exatas. Nas artes, na cultura, nos esportes ou em qual-
quer área, é usando o raciocínio lógico que se consegue resolver 
problemas de forma inteligente e criativa. A competição aconteceu 
no dia 15 de julho, na VOM.
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AgOSTO
CORAL SE DESTACA 
nO CELLO EnCOUnTER 

A Vila Olímpica da Maré recebeu pela quarta vez o Rio interna-
cional Cello Encounter, encontro de músicos internacionais. A apre-
sentação dos músicos aconteceu no ginásio da VOM no dia 21 de 
agosto e reuniu aproximadamente 300 pessoas. No encerramento 
do evento, na igreja da Candelária, o Coral da Vila apresentou-se 
mais uma vez, com muito sucesso.

22
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CICLO DE CInEMA nA VILA 

Debates sobre a presença da mulher 
em atividades de lazer e esporte animaram 
a tarde do dia 29 de agosto na Vila Olím-
pica da Maré. Através de uma parceria da 
UfRJ com a VOM, a comunidade pôde par-
ticipar do 2º Ciclo de Cinema e Samba, que 
apresentou o documentário Lágrima na Roda, que aborda questões 
femininas.

SEgUnDA FASE  DAS OLIMPÍADAS 
DE RACIOCÍnIO LÓgICO 

O projeto Educar pelo Espor-
te promoveu em 25 de agosto a 
segunda etapa das Olimpíadas de 
Raciocínio lógico, reunindo turmas 
do 5º ano do ensino fundamental da 
rede pública da Maré. Nessa fase, 
22 alunos foram classificados. 

ALUnAS DO BALÉ
VISITAM 
CEnTRO COREOgRáFICO 

No último dia 28 de agosto, as alunas da oficina de balé da Vila 
Olímpica da Maré, com idades entre 8 e 12 anos, visitaram o Cen-
tro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro, na Tijuca. O grupo da 
Maré foi convidado para assistir ao espetáculo A menina esqueleto, 
que integrou audiovisual, teatro, dança e música ao vivo.

23
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SETEMBRO

CURSO DE AÇÕES
TRAnSDISCIPLInARES 

Educar pelo esporte, práti-
cas pedagógicas e atividades que 
ampliam o conhecimento dos es-
tudantes foram alguns dos temas abordados durante o 2º Ciclo do 
Curso de Ações Transdisciplinares com foco no Esporte promovido 
pela Vila Olímpica da Maré entre os dias 26 e 27 de setembro nas 
instalações da instituição. 

AVALIAÇÃO MÉDICA 

No dia 18 de setembro, o programa SESi Cidada-
nia levou à  Vila Olímpica da Maré um profissional mé-
dico para avaliar a aptidão de crianças e adolescentes 
da VOM, com idades entre 6 e 17 anos, para a prática 
de atividades físicas.  

PRIMAVERA AMBIEnTAL

A primavera e o meio ambiente fo-
ram celebrados em grande estilo no pro-
jeto Primavera Ambiental. Realizado nos 
dias 24 e 25 de setembro na Vila Olímpica 
da Maré, o evento ressaltou a relação do 
homem com a natureza. O evento contou 
ainda com oficinas de jogos de material re-
ciclado e arvorismo. 
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FESTIVAL DE nATAÇÃO 

foi um sucesso o 1º festival de 
Natação da Vila Olímpica da Maré, 
realizado no dia 20 de setembro. A 
competição aconteceu no Parque 
Aquático da instituição e reuniu 225 
alunos, que tiveram uma ótima opor-
tunidade de integração e puderam vi-
venciar uma competição de verdade.

CORAL DA VOM nA UnISUAM

Música, emoção e técnica não faltaram no 5º Encontro de Co-
rais da Unisuam, realizado no dia 24 de setembro no auditório da 
instituição, no Rio de Janeiro. O Coral da Vila Olímpica da Maré fez 
uma belíssima apresentação no evento, em que se apresentaram 
também os corais da Vale do Rio Doce, da  firjan, da infoglobo e da 
Unisuam.  
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ALUnOS DE MúSICA 
PARTICIPARAM 
DA ExPOMUSIC

Cinco alunos de música da 
Vila Olímpica da Maré participa-
ram da Expomusic – 31ª feira in-
ternacional da Música, que acon-
teceu na cidade de São Paulo 
entre os dias 17 e 21 de setembro. 
O grupo da VOM marcou presença na feira, no 
dia 20 de setembro. lá, os jovens músicos pu-
deram respirar e vivenciar a música, testando e 
reciclando o conhecimento adquirido.
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OUTUBRO

gInCAnA EnCERRA 
OLIMPÍADAS 
DE RACIOCÍnIO LÓgICO 

O evento aconteceu no dia 
22 de outubro, quarta-feira, e foi 
uma  competição sadia e lúdica que integrou as escolas públicas do 
complexo da Maré e fomentou o desenvolvimento das capacidades 
cognitivas através do raciocínio lógico. Participaram os  22 alunos 
classificados na segunda etapa da competição. 

VIOLÃO PARA TODOS

Aconteceu no dia 14 de outubro na Vila Olímpica da Maré o 
Recital de Violão, uma apresentação dos alunos de violão para os 
responsáveis e alunos das 
escolas.

27



2014relatório vom  

RECITAL 
DE PIAnO

A Vila promoveu 
no dia 24 de outubro 
seu primeiro Recital de 
Piano, quando os alu-
nos do piano fizeram a 
sua primeira apresen-
tação em público.

VISITA

Trinta e cinco alunos de música da Kingsdale foudantion School, 
de londres, visitaram a Vila Olímpica da Maré, no dia 30 de outubro. 
Os estudantes ingleses interagiram com os alunos de música da Vila 
Olímpica, que juntos cantaram várias músicas.
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nOVEMBRO

SEgUnDO 
EnCOnTRO 
DO gRUPO FOCAL 

Troca de experiências, dinâ-
micas das aulas de transdisciplina-
ridade e a realidade dentro e fora 
de sala de aula foram os assuntos 
destacados no 2º Encontro do Grupo focal, 
realizado no dia 12 de novembro no labora-
tório do Centro de Excelência (CT) da UfRJ. 
Os participantes destacaram o resultado, 
na prática, das aulas de transdisciplinari-
dade e identificaram as melhorias obtidas 
com o projeto Educar pelo Esporte. 

I AVALIAÇÃO DE gInáSTICA 

No dia 22 de novembro, a Vila organi-
zou a i Avaliação de Níveis de Ginástica Ar-
tística da VOM com o objetivo de verificar 
o desempenho de cada um dos praticantes 

da modalidade. 
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SAMBA 
nA VILA

foi no dia 14 de 
novembro a exibição 
do filme Escolas de 
Samba S. A., dentro do 
projeto Ciclo de Cine-
ma e Samba.

CURSO DE AÇÕES TRAnSDISCIPLInARES 
COM FOCO nO ESPORTE
Nos dias 10 e 17 de novembro a Vila Olímpica da Maré promo-

veu o curso de Ações Transdisciplinares com foco no Esporte, no 
prédio da Escola de Educação e Desporto da UfRJ, na Cidade Uni-
versitária. 

SOM nA CAIxA!

Apresentando de for-
ma inovadora o diálogo en-
tre as oficinas de Cultura e 
Educação, o trabalho artís-
tico de conclusão do ano 
Som na Caixa aconteceu no 
dia 13 de novembro na VOM. 
O evento fez do ginásio da 
Vila um grande palco, dan-
do lugar à poesia do som, 
do rádio e das músicas que 
marcaram época.

30



2014relatório vom  

VOM nO SEMInáRIO 
DA PETROBRAS

funcionários da Vila Olím-
pica da Maré participaram do 
Seminário Prêmio Petrobras 
de Esporte Educacional que 
aconteceu no Hotel Windsor, 
no Centro do Rio, no dia 27 de 
novembro. Durante o evento, 
experiências sobre o desenvol-
vimento infantil foram abordadas por alguns dos palestrantes. No 
dia também foi lançado o livro Prêmio Petrobras de Esporte Educa-
cional – Experiências que Inspiram, cujo objetivo é servir de apoio aos 
projetos patrocinados pela Petrobras.
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FLAUEVOM A UM PASSO DE TÍTULO InÉDITO

A equipe Sub-9 do 
flauevom conquistou , no 
dia 16 de dezembro, a clas-
sificação para a final do 
Rio futsal Novos Talentos. 
Vinte e dois atletas partici-
param da vitória que pode 
dar ao grupo o título inédi-
to da competição. A final 
do torneio aconteceu no dia 
20 de dezembro, no Grajau 
Country Club.

COMPLExO DE EDUCAÇÃO DA MARÉ 

Outro grande destaque de 2014 foi o início da construção do 
novo Complexo de Educação da Maré, composto pelo Centro Voca-
cional Tecnológico da faetec e uma escola regular de ensino médio, 
em terreno anexo à Vila Olímpica da Maré. é a concretização de um 
antigo sonho dos responsáveis pela Vila, 
que vinham lutando por essa conquista 
ao longo dos últimos quatro anos. Como 
afirmou Amaro Domingues, diretor da 
VOM, a construção das escolas integra 
a política da Vila Olímpica de promover 
o desenvolvimento do ser humano de 
forma integral. Agora, as crianças da 
Maré poderão completar seus estudos 
dentro da própria comunidade.
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COLônIA DE FÉRIAS É TRADIÇÃO nA VOM

O ano de 2014 começou 
com força total na Vila Olím-
pica da Maré. A tradicional 
Colônia de férias contou com 
muitas brincadeiras e duran-
te duas semanas a criançada 
pôde brincar de escorrega, 
pula-pula, futebol de salão, 
piscina e muitas outras ativi-
dades. 

AÇÃO SOCIAL 

No dia 17 de maio, a 
VOM foi palco de uma ação 
social que beneficiou moradores da Maré. Numa iniciativa do Exér-
cito Brasileiro, mais de 2 mil pessoas tiraram primeira e segunda vias 
do RG, receberam encaminha-
mento para a retirada de certi-
dão de nascimento, colocaram 
a vacinação em dia e mediram a 
pressão arterial e a glicose.
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AÇÃO PARA A MULhER 

Para comemorar o Dia internacio-
nal da Mulher, a Vila Olímpica da Maré or-
ganizou no dia 19 de março a Ação Social 
Mulher, quando foram atendidas 350 
mulheres em serviços como corte de cabe-
lo, tratamento facial e spa das mãos e pés, 
aferição da pressão arterial e medição da 
glicose, teste de sífilis e muitos outros. 

PROJETO ATLETA DO FUTURO 

Nos dias 21 e 22 de agosto, 400 es-
portistas da Vila Olímpica da Maré entre 7 
e 17 anos foram avaliados pelo Centro de 
Avaliação física de Treinamento – CAfT, do 
projeto Atleta do futuro.  Durante os dois 
dias, crianças e adolescentes passaram por 
uma bateria de exames em vários circuitos 
de atividades.
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MAMAÇO nA VOM

A ong Viva Rio realizou dia 30 
de Agosto no campo da Vila Olímpi-
ca da Maré a Ação Social Mamaço. 
O evento, que durou 4 horas, foi 
direcionado para gestantes e mães 
que amamentam e abordou a im-
portância do leite materno. 

VOM RECEBE MATERIAIS ESPORTIVOS 

Com o objetivo de aperfeiçoar a estrutura da Vila Olímpica da 
Maré, o SESi Cidadania doou materiais esportivos para as modali-
dades de Atletismo e de Ginástica Artística da organização. foram 
doados colchões de amortecimento, mini trampo, trampolim de sal-
to, barra simétrica, trava de equilíbrio, barreiras de corrida, pesos, 
discos, varas para salto em altura e muitos outros materiais. 

ShOW DO nALDO 

No dia 23 de agosto, a 
Vila Olímpica da Maré rece-
beu seu ilustre ex-aluno Naldo 
Benny, que se apresentou no 
campo de futebol da institui-
ção. O show, que começou às 
20h30, foi assistido por 3.500 
pessoas. A emoção também 
tomou conta do evento quan-
do Naldo lembrou do tempo 
em que estudou música na VOM com o seu irmão, já falecido. 
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FESTA
AgOSTInA 

A animação tomou 
conta do ginásio da Vila 
Olímpica da Maré duran-
te o arraiá organizado 
pela instituição, no dia 
26 de agosto. A música 
ficou por conta da ban-
da Os Três forrozeiros, da própria Maré, que tocou luiz Gonzaga e 
muitas outras canções típicas das festas juninas.

CURSO DE FORMAÇÃO DE MOnITORES AMBIEnTAIS 

Começou no dia 2 de agosto o curso de formação de mil moni-
tores socioambientais das comunidades do bairro. Os participantes 
terão como papel principal interagir com os grupos de maior vulne-
rabilidade socioambiental dentro do Complexo da Maré, permitindo 
que eles participem da gestão ambiental e da promoção do desen-
volvimento local e cultural.

AÇÃO SOCIAL BEnEFICIA MORADORES DA MARÉ 

No dia 29 de novembro, a Vila Olímpica da Maré recebeu mais 
uma Ação Social promovida pelo Exército Brasileiro. foram ofereci-
dos diversos serviços durante o evento como: emissão de primeira 
e segunda vias da carteira de identidade, expedição de carteira de 
trabalho, vacinação, orientação jurídica e psicológica. Aproximada-
mente 700 pessoas passaram pelo espaço.
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A Coordenação de Comunicação da Vila Olímpica da Maré lan-
çou em 2014 quatro jornais e cinco newsletters, além de manter 
sempre atualizada a sua página no facebook. 

Mais comunicação em 2014
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As atividades transdisciplinares do projeto Educar pelo Espor-
te ganharam em 2014 dois fortes aliados para a sua propagação: um 
jornal impresso e um blog, onde os professores contam como são as 
oficinas e que objetivos procuram alcançar com elas.
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Associação Civil Guanabara Rugby football Clube - Projeto Rugby
Associação do Conselho Gestor de Esportes e lazer - RJ
Centro Universitário Augusto Motta
Ciep Elis Regina
Ciep Hélio Smidt 
Ciep Operário Vicente Mariano
Ciep Samora Machel
Creche Menino Maluquinho e Vila Pinheiros
Cultura inglesa
Escola Municipal Escritor Bartolomeu Campos de queiróz
Escola Municipal iV Centenário
Escola Municipal Nova Holanda
Escola Municipal Pescador isidoro
Extensão Muda (UfRJ)
faculdade Mercúrio
Hortas Cariocas
instituto de Estudos em Saúde Coletiva
instituto Vida Real (Grafitarte)
luta pela Paz
Mesa Brasil - Antigo Banco Rio de Alimentos / Sesc Rio
Observatório de favelas do RJ
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Postos de Saúde da Maré
Teatro Bradesco
Universidade Estadual do Rio de Janeiro
Universidade federal do Rio de Janeiro
Universidade federal fluminense
Universidade Veiga de Almeida

Parceiros em 2014
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