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QUEM SOMOS

O São José Desportivo com administração autônoma e gestão própria de recursos atua objetivando o 
desenvolvimento das atividades físicas e esportivas para o aperfeiçoamento como forma de educação, saúde, 
proteção e valorização do cidadão, tendo como objetivo a administração, implantação, desenvolvimento, 
exploração e operacionalização de próprios públicos e áreas esportivas e de lazer, bem como o fomento, 
formação e preparação de atletas e de equipes esportivas para participação e competições realizadas por Ligas 
Esportivas, Federações, Confederações e jogos promovidos pelas Secretarias dos Estados da Federação ou 
pelo Ministério dos Esportes. 



ONDE ATUAMOS

Na área do esporte comunitário, tem comprovada experiência na gestão, operacionalização, gerenciamento e 

execução de serviços de atividades físicas, esportivas e de lazer desde 2013 e na administração de Academias 

ao Ar Livre desde 2016, no município de São José dos Campos.  A equipe de trabalho é formada por profissionais 

qualificados para práticas esportivas, de coordenação e administração esportiva, com pessoal capacitado nas 

áreas de gestão, planejamento e administração de recursos humanos.

Na área de esportes de competição, através de projetos Municipais de Alto Rendimento, Atleta Cidadão e 

LIF- Lei de Incentivo Fiscal, atuamos na administração e coordenação das seguintes modalidades esportivas: 

Basquete Masculino e Basquete Feminino, Futebol Feminino e Futebol Masculino, Handebol Masculino e 

Feminino, Damas Masculino e Feminino, MMT e Futebol Americano.

Atualmente, o São José Desportivo Administra, Gerencia e Operacionaliza as atividades esportivas e de lazer 

desenvolvidas nas unidades esportivas centrais correspondente ao Centro Poliesportivo Altos de Santana, 

Centro Poliesportivo Campo dos Alemães e Centro Poliesportivo Jardim Cerejeiras, sendo uma unidade em 

cada região da cidade, e das unidades esportivas a cada uma deles associadas e atividades correlatas de 

manutenção nas unidades esportivas centrais supracitadas e serviços de apoio nas unidades associadas 

(objeto do edital de chamamento público nº 001/SEQV/2017, da Prefeitura municipal de São José dos 

Campos), com 668.404 atendimentos em 2019, comprovando assim experiência em administração e gestão 

dos recursos destinados pelo poder público para atividades esportivas em diversas frentes de atuação.



MISSÃO, VISÃO e VALORES

Ser referência em administração, gerenciamento e operacionalização de 
atividades esportivas e na formação de atletas e preparação de atletas e de 
equipes esportivas para participação em competições. 

Ser referência em administração em projetos esportivos e de fomento a 
equipes de competição esportivas.

Ética;
Transparência;
Responsabilidade;
Respeito;
Busca pela excelência;
Liderança;
Colaboração.



O São José Desportivo firmou convênio com 6 Instituições de Ensino, 2 Redes de Farmácias, 1 opção de Convênio 
Odontológico e 2 opções de Convênio Médico. No que diz respeito as Instituições de Ensino, os descontos 
variam de 20 a 50% na mensalidade dos cursos Profissionalizantes, Ensino Médio, Técnico, Graduação e Pós-
Graduação, para funcionários, associados e dependentes. Com relação as Redes de Farmácias, Convênio 
Odontológico e Convênios Médicos, os colaboradores tem a possibilidade dos respectivos descontos 
acontecerem em folha de pagamento.

Instituições de Ensino Parceiras

Redes de Farmácias Parceiras

Convênio Odontológico

Convênios Médicos Parceiros

PARCERIAS



PROJETOS
PROJETO ASMA
Atividade física para crianças e adolescentes diagnosticadas com asma.

O presente projeto propõe estabelecer um fluxo de encaminhamento e atendimento de crianças e adolescentes 

(6 a 16 anos) diagnosticadas com a doença crônica supracitada, para as atividades físicas oferecidas nas 

unidades esportivas, sendo complemento para o tratamento terapêutico da doença respiratória. O projeto é 

desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (40 Unidades Básicas de Saúde - UBS e 01 

Unidade de Especialidade de Saúde - UES) e Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (15 unidades esportivas, 

sendo 05 em cada região). Os pacientes (alunos) encaminhados pelos pediatras (UBS) ou pneumologistas 

(UES) para as unidades esportivas tem quadro asmático controlado ou parcialmente controlado.



PROJETOS 
PROJETO NADANDO PRIMEIRO

O projeto propõe o ensino dos nados crawl e costas para crianças e adolescentes (7 a 14 anos), levá-los a 
ter autonomia, segurança e confiança no meio líquido, em um período de 10 meses, certificando os alunos 
que concluírem o curso com aproveitamento a partir de 70%.



PROJETOS
PROJETO CAMINHAR NA ATI - 
ACADEMIA AO AR LIVRE

O projeto consiste na criação e coordenação de grupos de caminhada a partir das Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) e seus respectivos pacientes, porém, o grupo é aberto a qualquer pessoa que queira participar, 
oferecendo o equipamento (Academia ao Ar Livre) e o profissional de educação física, a fim de proporcionar 
melhor qualificação da atividade física através da sistematização de um plano de aula específico para os 
participantes dos grupos, ficando de responsabilidade do agente de saúde reunir o grupo de caminhada na 
UBS e o acompanhar até a Academia ao Ar Livre previamente referenciada, onde as atividades acontecem 
de 2 a 3 vezes na semana, com 60 minutos de duração e intensidade leve a moderada.



PROJETOS
PROJETO DE ESTIMULAÇÃO A ATIVIDADES FÍSICAS 
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Este projeto visa ampliar o atendimento e promover inclusão de pessoas com deficiência na região leste 
(Centro Poliesportivo Vila Tesouro) e norte (Centro Poliesportivo Altos de Santana) do município, oferecendo 
modalidades diferentes das atualmente ofertadas, proporcionando os benefícios decorrentes da prática de 
atividades físicas, manutenção da saúde, convívio social e melhora da qualidade de vida. Após início da 
triagem dos alunos, através de protocolo aplicado por equipe multidisciplinar (Profissional de Educação 
Física, Fisioterapeuta, Psicólogo e Estagiário de Educação Física), os alunos foram encaminhados para 
modalidade e turma compatível com o seu perfil.



PROJETOS 
PROJETO DE MASSIFICAÇÃO DA BOCHA ADAPTADA
Este projeto tem como proposta implementar a prática da Bocha Adaptada em 2 (dois) locais na região 
de abrangência do Centro Poliesportivo Campo dos Alemães (Praça de Esportes Pedro Otávio e Centro 
Esportivo Palmeiras de São José), democratizando a modalidade na cidade de São José dos Campos e 
garantindo assim mais acesso a atividade esportiva, contribuindo para um impacto social que amplie o 
trabalho atual. 

Atualmente o atendimento prestado no município é um dos maiores do Estado de São Paulo, sendo a única 
cidade do Vale do Paraíba a desenvolver a modalidade com praticantes em aulas semanais regulares. 
O Atendimento conta com participação de familiares e amigos, tendo uma considerável maximização 
da inclusão social e desenvolvimento da comunidade. Mesmo não sendo a finalidade do projeto, alunos 
iniciados nas atividades conquistaram Torneios Paulistas e Brasileiros, sendo destaque no cenário Estadual 
e Nacional.



PROJETOS 
PROJETO DE PRÁTICA ESPORTIVA A DEPENDENTES 
QUÍMICOS 

O projeto realizado em parceria com a Secretaria de Saúde propõe orientação e intervenção com prática 
esportiva ao munícipe dependente químico atendido pela Rede Municipal de Saúde.



MODALIDADES DESENVOLVIDAS (TURMAS REGULARES)

Como forma de potencializar as práticas de atividades físicas, esportivas e de lazer no respectivo período, 
foi desenvolvida a ação Turmas Regulares, caracterizadas pelo atendimento realizado aos munícipes 
matriculados em atividades físicas em diferentes modalidades nas Unidades Esportivas e pelas Atividades 
de Recreação nas entidades cadastradas (Programa de Bem Com a Vida), ambas com acompanhamento 
e orientação de Instrutores e Profissionais de Educação Física. Os alunos com deficiência contam com o 
atendimento de uma equipe multiprofissional, com a presença de Fisioterapeutas, Psicólogos e Estagiários 
de Educação Física. 

Em 2019, um total de 256.867 munícipes participaram de atividades físicas, esportivas e recreativas com 
acompanhamento e orientação profissional, com 2 (duas) ou 3 (três) aulas semanais e duração de 30 (trinta) 
minutos a 2 (duas) horas, variando de acordo com a modalidade e o público em questão.



AVALIAÇÃO FÍSICA 

A avaliação física é um processo que identifica as condições físicas do indivíduo, suas possíveis limitações, 
sendo uma ferramenta importante para verificar se os objetivos traçados para cada período de treinamento 
foram alcançados. Os dados coletados na avaliação física são fundamentais na elaboração do treinamento, 
seja para quem inicia ou para aquele que realiza exercícios físicos regularmente. 

O Centro de Medidas e Avaliação Física – CMAF avalia composição corporal e postura, além dos testes 
neuromuscular e cardiorrespiratório, onde o munícipe pode realizar teste e reteste. Também são atendidos 
grupos de Ginástica, Dança e Terceira Idade, equipes do programa Atleta Cidadão e atletas que representam 
a cidade nas principais competições. Todas as avaliações são realizadas por Profissionais de Educação 
Física. 
No período de 01/01/2019 a 31/12/2019 o CMAF realizou 14.331 avaliações físicas nas 3 (três) unidades 
localizadas nas regiões Norte/Centro/Oeste e Sul do município.



GINÁSTICA LABORAL

O Projeto de Ginástica Laboral tem como objetivo oferecer exercícios físicos no ambiente de trabalho dos 
órgãos de Serviço Público, promovendo a melhoria da saúde do servidor, proporcionando uma diminuição do 
stress físico e mental do dia a dia, com exercícios de mobilização, relaxamento, alongamento e dinâmica de 
grupo, proporcionando saúde e descontração ao ambiente de trabalho.

Uma equipe de Profissionais de Educação Física atende de segunda à sexta feira, em aulas de 10 (dez) a 15 
(quinze) minutos de duração, conforme agendamento em diferentes espaços públicos.
Durante o período de 01/01/2019 a 31/12/2019 foram realizados 8.607 atendimentos entre os funcionários 
dos seguintes locais:

- Arquivo Municipal – Parque da Cidade; 
- Câmara Municipal;
- Paço Municipal;
- Secretaria de Apoio Jurídico;
- Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida; 
- Secretaria de Educação e Cidadania;
- Secretaria de Manutenção da Cidade;
- Secretaria de Proteção ao Cidadão;
- Secretaria de Mobilidade Urbana;
- Instituto de Previdência do Servidor Municipal 
- Secretaria de Saúde.



ACADEMIAS AO AR LIVRE
As Academias ao Ar Livre são constituídas de equipamentos de ginástica organizados funcionalmente para 
os mais variados públicos, como forma de fomentar aos munícipes a prática de atividade física orientada por 
Profissionais da área de Educação Física no município de São José dos Campos.

A estrutura oferecida nas academias atende ao público das mais variadas faixas etárias a partir dos 12 anos 
e, nos locais onde há academias especiais, o benefício se estende a pessoas com deficiência.

As Academias ao Ar Livre oferecem 10 (dez) equipamentos de ginástica: alongador, esqui, multi-exercitador, 
pressão de pernas, remada sentado, rotação dupla diagonal, rotação vertical, simulador de caminhada, 
simulador de cavalgada e surf. Nos locais adaptados para pessoas com deficiência são oferecidos quatro 
aparelhos: supino, alongador, voador peitoral / dorsal e rotação dupla vertical.

Durante o ano de 2019 o São José Desportivo gerenciou as Academias ao Ar Livre distribuídas no município 
de São José dos Campos, onde foram oferecidas práticas de atividades físicas orientadas por Profissionais de 
Educação Física para os munícipes, totalizando 323.929 atendimentos.



ESPORTES RADICAIS

No Parque Alberto Simões são ofertados esportes radicais com acompanhamento de instrutores aos sábados, 
domingos e feriados nas modalidades de arvorismo, parede de escalada e tirolesa.

No Centro da Juventude a oferta de esportes radicais com acompanhamento de instrutores acontece todos 
os dias, incluindo sábados, domingos e feriados, nas modalidades de skate, BMX freestyle, patins in line e 
scooter. O público-alvo são crianças a partir de 5 anos de idade, adolescentes, adultos e idosos.

Durante o período de 01/01/2019 a 31/12/2019 um total de 60.591 munícipes foram atendidos nos esportes 
radicais nesses 2 (dois) locais.



RECREAÇÃO E LAZER 
PROGRAMA DE BEM COM A VIDA

O programa consiste no desenvolvimento de 
atividades de recreação, lazer, exercícios para estimular 
o raciocínio, coordenação motora e relacionamento 
interpessoal para usuários de entidades sociais 
previamente cadastradas. O trabalho é desenvolvido 
atualmente por 12 (doze) Profissionais de Educação 
Física que se dividem nos períodos da manhã e tarde.

Os atendimentos são adaptados para diferentes 
públicos, tais como pessoas com deficiência física, 
intelectual, auditiva, visual, moradores de asilos, 
unidades de reabilitação e Casas do Idoso.



RECREAÇÃO E LAZER  
PROGRAMA VIVA MELHOR
Prática de atividades diversificadas para todas as faixas etárias, inclusive com ações para realizar em família, 
buscando proporcionar momentos de prazer e descontração, despertando o interesse por novas aptidões. 
Programa desenvolvido nos espaços públicos, ruas, parques, praças e Centros Esportivos aos finais de 
semana.



RECREAÇÃO E LAZER  
PROGRAMA TÔ DE FÉRIAS

Atividades de recreação e lazer para crianças e 
adolescentes no período de férias escolares e pessoas 
atendidas pelas entidades sociais cadastradas.



EVENTOS  
JOGOS INTERCENTROS ESPORTIVOS E FESTIVAIS 
INTERNOS
Eventos destinados aos alunos nas diferentes modalidades praticadas nas Unidades Esportivas. Tem como 
objetivo a integração e congraçamento dos alunos regularmente matriculados. Estes Torneios, Festivais e 
eventos em geral acontecem de maneira independente para cada modalidade



EVENTOS 
FITNESS DAY
O evento teve como objetivo levar descontração, bem-estar, socialização e momentos de alegria e energia 
aos participantes, contando com a participação de 600 alunos adultos e da terceira idade de turmas regulares 
no dia 27/04/2019 no pavilhão do Centro da Juventude, com atividades variadas de dança e ginástica.



EVENTOS  
BAILE DE OUTONO 

O evento que teve como objetivo a confraternização por meio de uma festa dançante que aconteceu 
no dia 10/05/2019 no auditório do Centro da Juventude (das 19h00 às 22h00) e contou com 14 
profissionais da São José Desportivo atuando na equipe de apoio e acompanhando os 175 participantes 
do evento.



EVENTOS  
DESAFIO ADRENALINA

O evento que ocorreu no dia 30/06/2019 (das 07h00 às 11h00) no Parque da Cidade contou com 200 
alunas realizando provas de atividades físicas, por equipes, representando as seguintes unidades esportivas: 
Centro Comunitário Alto da Ponte, Centro Poliesportivo Altos de Santana, Centro Poliesportivo Campo 
dos Alemães, Centro Esportivo Casa do Jovem, Ginásio de Esportes Cidade Jardim, Ginásio Poliesportivo 
Dom Pedro I, Centro Poliesportivo Eugênio de Melo, Centro Esportivo Galo Branco, Centro Poliesportivo 
Jardim Cerejeiras, Centro Comunitário Jardim Morumbi, Salão Paroquial Nova Michigan, Centro Esportivo 
Palmeiras de São José, Salão Comunitário Parque Interlagos, Salão Comunitário Residencial Cambuí, Salão 
Comunitário Residencial União, Parque Ecológico Santa Inês, Centro Poliesportivo São Judas Tadeu, Centro 
Poliesportivo Vale do Sol, Centro Comunitário Vila Industrial e Centro Poliesportivo Tesouro.



EVENTOS  
OLIMPÍADA RECREATIVA ESPORTIVA ESPECIAL - OREE

O evento tem como objetivos promover a integração 
de pessoas com deficiência das entidades atendidas 
ou não pelo Programa De Bem com a Vida e estimular a 
solidariedade das pessoas com deficiência através do ideal 
olímpico.

Em 2019 o evento ocorreu entre os dias 04 e 09 de novembro 
e contou com as seguintes atividades em sua programação:

- Natação – Centro Comunitário Vila Industrial 
- Abertura Oficial e Festival de Dança – Sesc
- Atletismo – Centro Esportivo Mário Weiss
- Voleibol – Sesc
- Jogos de Mesa e Bocha – Centro da Juventude 
- Atividades Recreativas – Centro da Juventude 
- Lutas – Sesc

Ao todo 628 atletas, de 52 entidades, participaram do evento 
que contou com a participação total de 2.355 pessoas, entre 
atletas e público.



EVENTOS 
MOSTRA DE GINÁSTICA, DANÇA E TERCEIRA IDADE
Nessa edição a XXIII Mostra de Ginástica, Dança e Terceira Idade teve como tema “Terra Brasil” e aconteceu 
nos meses de outubro (18, 19 e 20/10/2019) e novembro (22, 23 e 24/11/2019) no Teatro Municipal, com 
ingressos gratuitos e sessões às 18h30 e 20h30 (sextas e sábados) e às 17h00 e 19h00 (domingos). 
Organizado com o objetivo de propiciar aos alunos praticantes destas modalidades a oportunidade de 
apresentar coreografias elaboradas por Profissionais de Educação Física a seus amigos, familiares e ao 
público em geral, o evento contou com 1.123 alunos que se apresentaram para um público de aproximadamente 
4.800 pessoas.



EVENTOS  
MOSTRA DE GINÁSTICA RÍTMICA

O evento que ocorreu no dia 07/12/2019 contou com 379 alunas, regularmente matriculadas na modalidade, 
em 7 unidades esportivas, com o objetivo de mostrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano. As 
apresentações foram divididas em duas sessões, com ingressos gratuitos e destinados aos familiares das 
alunas. Ao todo 1.565 pessoas prestigiaram o evento que aconteceu no Tênis Clube.



EVENTOS  
FESTIVAL DE GINÁSTICA ARTÍSTICA

O evento que ocorreu no dia 08/12/2019 contou com 51 alunas, regularmente matriculadas na modalidade. 
Com o objetivo de mostrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano, 150 pessoas prestigiaram as 
apresentações.



CAPACITAÇÃO 
EQUIPE ADMINISTRATIVA

A capacitação e reciclagem dos Profissionais Administrativos de apoio atuantes nas Unidades Esportivas 
foi realizado em 2019 visando a evolução constante dos processos e serviços executados.



CAPACITAÇÃO  
PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 
FISIOTERAPEUTAS, PSICÓLOGOS E ESTAGIÁRIOS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA
Tendo ciência da importância da busca constante pelo conhecimento, em 2019 o São José Desportivo 
promoveu capacitações semestrais e pontuais para os Profissionais de Educação Física, Fisioterapeutas, 
Psicológicos e Estagiários de Educação Física.



CAPACITAÇÃO  
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / PORTEIROS

Durante o período de férias dos profissionais de Educação Física, 93 colaboradores que atuam como 
Auxiliares de Serviços Gerais e Porteiros participaram de capacitação sobre Primeiros Socorros e Utilização 
de Equipamentos de Proteção Individual.

A capacitação trouxe conteúdos direcionados a teoria e prática dos Primeiros Socorros e a importância da 
utilização dos equipamentos de proteção individual que os colaboradores utilizam em seus respectivos locais 
de atuação.



Na área de esportes de competição, através de projetos Municipais de Alto Rendimento, Atleta Cidadão e 
LIF- Lei de Incentivo Fiscal, atuamos na administração e coordenação das seguintes modalidades esportivas: 
Basquete Masculino e Basquete Feminino, Futebol Feminino e Futebol Masculino, Handebol Masculino e 
Feminino, Damas Masculino e Feminino, MMT e Futebol Americano.

GESTÃO MODALIDADES ESPORTIVAS



GESTÃO MODALIDADES ESPORTIVAS
BASQUETE FEMININO



GESTÃO MODALIDADES ESPORTIVAS
BASQUETE MASCULINO



GESTÃO MODALIDADES ESPORTIVAS
FUTEBOL MASCULINO



GESTÃO MODALIDADES ESPORTIVAS
FUTEBOL FEMININO



RECONHECIMENTO

O São José Desportivo vem consolidando sua atuação na área de gestão esportiva 
e contribuindo cada vez mais com o município de São José dos Campos, na 
aplicação e ampliação de suas políticas públicas, com o objetivo de garantir o 
bem-estar e maior qualidade de vida da população, algo reconhecido também 
pela Confederação Nacional dos Clubes (FENACLUBES), que nos anos de 2018 
e 2019 homenageou o São José Desportivo com o Prêmio Clube TOP 100, que 
reconhece os clubes que mais se destacaram no ano, e que contribuem de forma 
significativa para o desenvolvimento da comunidade e da sociedade na qual estão 
inseridos.

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) promoveu o 11º Prêmio CIEE 
Melhores Programas de Estágio. O Prêmio destina-se a distinguir e reconhecer as 
organizações que conferem oportunidades de crescimento profissional a jovens 
estudantes, por meio de programas de estágio.

Na categoria Terceiro Setor (Organizações com faixa de 10 a 50 estagiários), a 
São José Desportivo foi premiada, ficando na segunda colocação.

No dia 30/08/2019 a Organização Social São José Desportivo recebeu o 
Prêmio Benemérito em Educação Física do Conselho Regional de Educação 
Física da 4ª Região, em reconhecimento a contribuição e ações para o 
engrandecimento da Educação Física na sociedade Paulista e Brasileira.


