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O ano de 2019 foi caracterizado pelo “repensar”...
No momento em que, acaba de completar 20 anos de história, o Instituto Patrícia
Medrado, em consonância com sua busca constante pela excelência e visando sua
sustentabilidade, percebe que é hora de aperfeiçoar-se novamente. Inicia então, um
novo plano de ação em busca de oportunidades de crescimento, mas mantendo seu
padrão de qualidade no atendimento às demandas sociais.
Como se diz popularmente: “tivemos que trocar os pneus, com o carro em
movimento”.
Tendo renovado a parceria com o Instituto ACP, iniciada no ano anterior, que
contempla o apoio financeiro ao desenvolvimento da organização, o IPM fortalecido,
lançou-se em busca de uma nova forma de comunicar-se com a sociedade. Num processo
de revisão da sua comunicação institucional, atualizou sua logomarca, reestruturou o
web site, modernizou sua identidade visual, elaborou novas peças de comunicação para
mídias digitais, criou novos impressos e instituiu o departamento de parcerias.
Este documento é parte desta nova fase do Instituto Patrícia Medrado e pretende
relatar aos ‘stakeholders’ as ações realizadas e resultados obtidos, ao longo de 2019.
Procuramos utilizar um formato que fosse informativo e ao mesmo tempo objetivo, que
fosse abrangente, sem ser excessivamente extenso.
Esperamos que você tenha uma experiência de leitura leve e prazerosa.

Osvaldo Camargo Junior
Diretor de Projetos.

O Instituto Patrícia Medrado
Somos uma organização sem fins lucrativos com o propósito
de transformar vidas e promover a inclusão social através do
esporte.
O Instituto Patrícia Medrado nasceu em 1998 a partir do sonho da atleta
Patrícia Medrado de levar o tênis a crianças e adolescentes que vivem em situação
de vulnerabilidade social e econômica.
Desde então, temos promovido o desenvolvimento físico e socioemocional
de crianças e adolescentes, oportunizando o acesso destas à modalidade, nas
suas escolas ou centros esportivos comunitários.
Criamos uma metodologia de ensino coletivo do tênis e buscamos trabalhar
não apenas a técnica e a tática do jogo, mas também sua cultura como fonte de
inspiração de atitude e ampliação de repertório. Estimulamos valores como o
respeito, solidariedade, autonomia e o fair play.
Até hoje já capacitamos quase , aproximadamente, 1.000 professores,
impactamos mais de 900 escolas e atendemos diretamente mais de 3.000 crianças
e adolescentes.
Acreditamos e focamos nas seguintes atividades:
• Aulas práticas e teóricas para o conhecimento de regras, técnicas e
familiarização com os aspectos do tênis;
• Formação de Educadores para o ensino do tênis, com base na metodologia
do Instituto Patrícia Medrado;
• Atividades de lazer e recreação gratuitas a toda a população.
Acreditamos nos potenciais de cada pessoa, de cada aprendizado e de cada
conquista.
Inspiramos milhares de crianças e jovens a transformarem seus potenciais
em realidade.
O tênis nos inspira a uma jornada de autodescoberta. Quem joga, sabe.
Num diálogo constante com nós mesmos durante uma partida, enfrentamos
nossas barreiras mentais, superamos vícios de comportamento, levantamos a
cabeça e começamos de novo a cada ponto.

Mensagem de Patrícia Medrado
Essa partida, dentre as inúmeras que enfrentei, ao longo da minha carreira
como tenista, começou há mais de 20 anos, na fundação do Instituto Patrícia
Medrado.
A distinção vem do fato de não participar de forma solitária e sim ao lado de
uma equipe multi disciplinar, engajada com a excelência.
Nosso plano tático só se concretiza pela confiança depositada por vocês ,
patrocinadores, parceiros, apoiadores e voluntários. Dessa forma, somos todos
responsáveis por alimentar sonhos e transformar a realidade de milhares de
crianças que rompendo preconceitos, se envolvem com esse esporte.
A todos, o meu profundo agradecimento ...
De fato continuamos para além das linhas da quadra.
Erros, acertos, superações e sobretudo, resiliência.
A jornada é longa mas nesse caso, diferente de um jogo,
o que mais importa é seguirmos do mesmo lado...

Nosso esti
Programa Tênis nas Escolas
Formação de educadores para o ensino da modalidade. O
objetivo é que eles se apropriem da nossa metodologia e
ofereçam, continuamente, o tênis como parte da grade de
atividades curriculares e/ou extracurriculares.
Além da formação, a escola de cada professor participante é beneficiada com um
kit de material básico de tênis para viabilizar as aulas.

tilo de jogo
Programa Descobrindo o Tênis
Crianças e adolescentes aprendem a jogar tênis e participam
de atividades socioeducacionais com nossos professores, em
espaços cedidos por parceiros públicos ou privados, visando
contribuir para a sua educação integral.
Esse programa visa o desenvolvimento da prática da modalidade como atividade
de contraturno escolar, criando oportunidades de lazer e estimulando a
participação comunitária.

2019 - Uma jorn
que transfo
IPM promove aulas gratuitas de tênis no
“Recreio nas Férias”

Instituto lança equipe feminina de
treinamento

V

isando o desenvolvimento técnico, físico e
motor de suas alunas, o Instituto Patrícia
Medrado selecionou seis meninas de seus projetos
para formar uma equipe de treinamento. Para isso,
foi desenvolvida uma série de avaliações físicas e
questionários a fim de selecionar, por meio de
suas aptidões, as atletas que iniciaram, já em
janeiro, um trabalho mais intenso e específico de
condicionamento e jogo. Mais do que prepará-las
para disputarem torneios e seguirem praticando
a modalidade, a ideia do projeto é de promover o
empoderamento feminino, oferecendo condições
ideais para que possam desenvolver poder de
liderança, autonomia e noções de trabalho em
equipe, entre outras habilidades.

IPM celebra o
aniversário de SP
com torneio e mural

C

elebrado no dia
25 de janeiro,
o
aniversário
de
465 anos da cidade
de São Paulo foi tema de festa nas unidades do
Instituto Patrícia Medrado. Alunos e professores
preparam um torneio interno, além de uma bonita
homenagem por meio de um mural com dados
geográficos, esportivos e históricos sobre a capital
paulista, pesquisados pelos próprios jovens. Antes
de dar início ao evento principal, todos se reuniram
para a execução dos hinos nacional e da cidade de
São Paulo, estendendo as respectivas bandeiras do
país e do município.

P

elo segundo ano consecutivo, o Instituto
Patrícia Medrado participou ativamente do
programa Recreio nas Férias, uma iniciativa da
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo
que disponibiliza atividades esportivas e culturais
gratuitas. Durante o mês de janeiro, o IPM atendeu
cerca de 350 crianças e adolescentes, que nunca
haviam praticado a modalidade.

Beneficiários do
IPM disputam
qualificatório
para torneio
em Campos do
Jordão / SP

P

atrocinadora exclusiva da “Escola de Tênis
Social”, a Trousseau apoiará o 1º Open Tênis
Clube Campos do Jordão, em fevereiro. Com isso,
o instituto ganhou quatro convites para disputar a
chave principal do torneio, duas para alunos que
vivem no município do interior e outras duas para
atletas que participam dos projetos da entidade na
capital paulista.
Saiba mais em: institutopatriciamedrado.org.br

nada no esporte
orma vidas
Instituto Patrícia Medrado
no Brasil Open 2019

Alunos do Campo Limpo participam de oficina
de raquetes

D

F

echando o mês de fevereiro, a garotada
do Instituto Patrícia Medrado teve um dia
inesquecível ao conhecer o mais tradicional
torneio de tênis do país, assistir a grandes jogos e
vivenciar todas as experiências do evento. Os cerca
de 60 alunos presentes no Ginásio do Ibirapuera
aproveitaram todas as atividades e deram um show
de animação nas arquibancadas. A experiência valeu
também para que eles pudessem se familiarizar
com o ambiente de competição, entendendo as
regras de comportamento durante os jogos, vendo
de perto toda a estrutura e organização de um
evento profissional e conhecendo novos ídolos na
modalidade.

Instituto leva
cultura do tênis ao
Sesc

P

ara os curiosos
e amantes do
tênis o segundo mês
do ano foi bastante
agitado, com uma
programação especial nas unidades Osasco e Santo
André do Sesc. Isso porque a equipe do Instituto
Patrícia Medrado esteve em ambos os locais para
promover mais de 50 horas de vivências exclusivas
de modalidades com raquete, atendendo crianças,
adolescentes e adultos. Além das atividades
práticas, a tenista Patrícia Medrado também
realizou um bate-papo, abordando aspectos do
tênis e histórias da sua carreira.

entro da proposta de oferecer atividades
diferenciadas, o Instituto Patrícia Medrado
promoveu uma excursão ao Sesc Interlagos, onde a
turma do CEU Campo Limpo experimentou as mais
diversas modalidades que utilizam o acessório,
desde as mais conhecidas até as menos populares
como spike ball, speedminton e o padminton,
esse último uma fusão do tênis de mesa com o
badminton.

Com convite da
Trousseau, garotos
disputam torneio em
Campos do Jordão

O

s alunos Gustavo
Dietrich e Fabrício
de Paula, da Escola de
Tênis Social Trousseau, representaram o Instituto
Patrícia Medrado na categoria B do 1º Open Tênis
Clube Campos do Jordão, realizado no principal
clube do município do interior paulista. Em março
será a vez dos jovens Hassan Hamia e Lucas Saone
entrarem em quadra, pela categoria A do torneio.
Saiba mais em: institutopatriciamedrado.org.br

2019 - Uma jorn
que transfo
Instituto Patrícia Medrado comemora
20 anos de existência e lança novo site

I

niciando uma nova fase de sua história, agora com
o apoio do Instituto ACP, por meio dos empresários
Rodrigo Pipponzi e Beto Wright, o Instituto Patrícia
Medrado está mudando de cara. Mais do que
uma reformulação visual, a organização começa
a escrever esse capítulo inédito de sua trajetória
apostando em um reposicionamento no mercado.
Dentre as principais novidades estão o lançamento
de um novo site e a renovação da logomarca e de
toda a identidade visual do instituto. Outro grande
destaque dessa transição é a abertura de um espaço
para doações no site do IPM, a fim de angariar
recursos para a manutenção e o desenvolvimento
de projetos socioesportivos.

Patrícia Medrado e
Ivo Simon recebem
homenagem no
Brasil Open 2019

F

iguras mais do
que importantes
na história do tênis
brasileiro, dentro e fora das quadras, a ex-atleta
profissional e o jornalista esportivo receberam uma
justa homenagem no penúltimo dia de programação
do mais tradicional evento da modalidade no país,
realizado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.
A cerimônia contou também com as presenças
do presidente da promotora de eventos Koch
Tavares, Luiz Felipe Tavares, e do diretor do ATP 250
brasileiro, Roberto Marcher.

Em visita técnica, Patrícia Medrado vê os
resultados do projeto “Tênis nas Escolas” em
São José dos Campos

A

pós capacitar 110 professores de Educação Física
da rede pública local em 2018, contemplando
47 escolas, a tenista voltou ao município do interior
paulista para conhecer as EMEFs Prof. Therezinha
do Menino Jesus e Ilga Pusplatais e acompanhar de
perto o trabalho de introdução da modalidade nas
unidades de ensino.

Patrícia Medrado
participa de debate
sobre o “Corpo
Feminino” no Sesc
Pompéia

E

m comemoração ao
Dia Internacional
da Mulher, o painel trouxe à tona a história de
Maria Esther Bueno e temas como a trajetória
da mulher no esporte, igualdade de gênero e
o empoderamento feminino. Além da diretora
executiva do IPM, participaram do evento a atleta
cadeirante Aline Cabralde, o jornalista José Nilton
Dalcim e a gerente de Desenvolvimento FísicoEsportivo do Sesc, Maria Luiza Souza Dias. No dia
seguinte, Medrado realizou uma clínica de tênis no
mesmo local.

nada no esporte
orma vidas
IPM recebe ex-tenista profissional no
Dia das Boas Ações

Atletas do instituto vivenciam intercâmbio
socioesportivo em Paraty (RJ)

A

M

ovimento presente em mais de 90 países e
em sua quarta edição, o Dia das Boas Ações
recebeu cerca de 3 mil pessoas no Parque do
Ibirapuera. Com uma programação repleta de
atividades culturais, esportivas e ambientais, o
evento, organizado no Brasil pela Atados e Muda
Cultural, teve como um de seus parceiros o
Instituto Patrícia Medrado que, pela primeira vez
participando da ação, promoveu a oficina “Tênis
no Parque”. Um dos momentos mais marcantes
do dia foi a visita da ex-tenista Claudia Monteiro,
que formou a melhor dupla feminina da história
do tênis brasileiro ao lado de Patrícia Medrado,
conquistando, juntas, títulos e vitórias memoráveis,
além de alcançarem o nono lugar no ranking
mundial de duplas.

Alunos do Casa
Blanca conquistam
primeiro emprego

D

estaques técnico
e disciplinar nas
aulas do instituto, os
jovens Patrick Silva
e Igor Ferreira foram contratados em abril pela
Sociedade Hípica Paulista para atuarem como
rebatedores e manutentores das quadras de
tênis do clube. Participantes dos projetos do IPM
há cinco anos, os dois garotos são os mais novos
‘cases’ de sucesso de um trabalho minucioso feito
pelo instituto a fim de contribuir para a promoção
da inclusão social e oportunizar geração de renda
por meio do esporte.

convite do Projeto
Paraty Tênis, os
alunos Pamela Luiza,
Lucas Saone e David
Diniz viajaram para o
litoral sul do estado
do Rio de Janeiro,
onde
participaram
de passeios, jogos e
atividades de integração com a garotada local. Como
parte da proposta de atividades extras do IPM, esse
tipo de ação visa promover novas experiências
aos beneficiários dos projetos da instituição, a
fim de enriquecer seu repertório cultural, social e
esportivo.

IPM participa do
“Esporte na Rua
2019”

P

elo terceiro ano
consecutivo,
o
Instituto esteve na
esquina da Avenida Paulista com Alameda Ministro
Rocha Azevedo para promover o tênis no evento
realizado pela Rede Esporte pela Mudança Social
(REMS) em parceria com a Nike e o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD
Brasil, com o objetivo de fazer um chamado à
população para a prática esportiva em espaços
públicos. Além das tradicionais estações com
atividades gratuitas, a edição deste ano reservou
uma caminhada para reivindicação do esporte para
todos.
Saiba mais em: institutopatriciamedrado.org.br

2019 - Uma jorn
que transfo
Patrícia Medrado e Magic Paula contam
suas trajetórias em evento no Sesc

Turma do Casa Blanca visita exposição sobre disco
de vinil no Sesc Belenzinho

No evento “Uma Mão Leva a Outra”, as duas campeãs fizeram
um paralelo de suas histórias desde os tempos de atleta até a
criação de seus institutos.

P
N

o esquenta para o Dia do Desafio 2019, Patrícia
Medrado e Magic Paula promoveram juntas
uma tarde de muito movimento e reflexões no
Sesc Consolação. Aberto ao público, o evento
reuniu as duas estrelas do esporte brasileiro para
falarem sobre a importância e o poder da prática
esportiva para uma vida mais saudável e reservou
ainda um momento de bate-bola com as atletas.
Em um formato mais descontraído, Patrícia e
Paula contaram suas histórias de vida fazendo um
paralelo entre a trajetória de uma e de outra, desde
suas infâncias, passando pelos tempos de atleta, as
dificuldades e os êxitos, chegando até os dias atuais
com ambas comandando suas próprias instituições
que visam promover o esporte como ferramenta de
transformação social.

IPM reúne famílias em quadra para celebrar o
Dia das Mães

E

m um ambiente
esportivo leve e
descontraído,
mães
e responsáveis da
garotada participaram
ativamente das aulas
nas unidades atendidas
pelo instituto em São
Paulo e Campos do
Jordão. Figuras sempre presentes no projeto, mas
do lado de fora, elas puderam desta vez, ao longo
de toda a semana que antecedeu à data, vivenciar
dentro de quadra e ao lado dos filhos as atividades
propostas pelos professores do IPM.

arte da programação de atividades externas
do projeto, que tem como objetivo estimular
o conhecimento e o enriquecimento cultural dos
jovens atendidos pelo instituto, os alunos foram
à exposição “Lado B: O disco de vinil na arte
contemporânea brasileira”, que reúne 61 obras de
mais de 30 artistas visuais e sonoros do país. Além
dos discos, estavam expostos pinturas, esculturas,
vídeos, fotografias, manipulações sônicas e objetosinstrumentos.

IPM lança campanha
Rolando Gorros

E

m alusão ao torneio
de Roland Garros,
que acontece em Paris,
e devido à proximidade
da chegada do inverno,
o Instituto Patrícia
Medrado
criou
a
campanha
Rolando
Gorros. A ação visa arrecadar gorros e roupas de
frio, que serão repassados à Casa da Criança e
do Adolescente de Santo Amaro, em São Paulo,
e à APAE de Campos do Jordão, no interior do
estado. Além da ajuda direta aos beneficiários
das instituições contempladas, a ação do IPM visa
também promover o espírito de solidariedade entre
seus alunos. As coletas serão feitas nas unidades de
atendimento em São Paulo e Campos do Jordão,
bem como na sede administrativa do Instituto.

nada no esporte
orma vidas
IPM finaliza campanha Rolando Gorros

Festas Juninas agitam núcleos do instituto

A

pós um mês de grande engajamento dos
beneficiários e comunidades locais onde o
Instituto Patrícia Medrado atua, foram feitas as
entregas de todos os acessórios e roupas de frio
arrecadados na campanha Rolando Gorros, criada
em alusão ao torneio de Roland Garros. Escolhidas
previamente, a Casa da Criança e do Adolescente de
Santo Amaro, em São Paulo, e a APAE de Campos do
Jordão, no interior do estado, foram contempladas
com mais de 115 kg de doações. Além de contribuir
diretamente com a causa das instituições, a
iniciativa teve como objetivo desenvolver o espírito
solidário e cooperativo dos jovens atendidos pelo
IPM, por meio de uma reflexão sobre o poder de
ajudar a quem precisa com gestos simples.

Com programação diversificada, IPM
comemora Dia do Tenista

C

om a presença de convidados, entre parceiros
e familiares de alunos, as celebrações do
sexto mês do ano em cada núcleo tiveram suas
particularidades, mas, em todas, a alegria foi o
ingrediente principal. Além dos já tradicionais jogos
adaptados, o Arraiá do Tênis de 2019 teve danças
de quadrilha, comidas típicas e uma turma pra lá
de animada e produzida a caráter, com vestidos,
camisas xadrezes e chapéus de palha.

Patrícia Medrado
participa de
debate da Semana
Olímpica, no CEU
Formosa

E

P

alestras, visitas especiais, debates e jogos. Com
todos esses ingredientes os alunos do Instituto
Patrícia Medrado tiveram e muito o que celebrar
em 9 de junho. Além dos festivais e atividades
lúdicas em todas as unidades, a garotada do polo de
Campos do Jordão recebeu ainda a visita de Rafael
Gonçalves, ex-aluno do instituto que se formou em
matemática nos Estados Unidos com uma bolsa de
estudos esportiva, Alessandro Vianna, psicólogo e
coach, e Romeu Trussardi, presidente da Trousseau.

m evento realizado
no CEU Formosa
para
celebrar
a
Semana Olímpica, a tenista baiana participou de
uma mesa de debates que teve como principal
objetivo enfatizar os valores olímpicos como
ferramenta de desenvolvimento individual e a
busca pela excelência humana. Com a presença
de atletas de diferentes modalidades, o painel fez
parte de uma série de ações programadas pela
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo
para comemorar o Dia Olímpico (23 de junho).

2019 - Uma jorn
que transfo
Jovens participam de segundo
intercâmbio socioesportivo em
Paraty-RJ

A

ssim como já havia sido feito em abril deste
ano, o Instituto Patrícia Medrado e o Projeto
Paraty Tênis promoveram juntos um intercâmbio
entre os seus alunos. Desta vez o IPM enviou seis
representantes, além do professor Carlos Moreira
Junior, para participarem da experiência na cidade
que foi nomeada recentemente pela Unesco como
patrimônio histórico e natural da humanidade.
Recebidos pela fundadora do projeto paratiense,
Norma Le Breton, os jovens tiveram a oportunidade
de vivenciar momentos ímpares, como conhecer a
cidade histórica e praias locais, fazer passeios de
lancha e disputar jogos com os alunos do projeto
de Paraty.

Novo projeto na zona
leste de São Paulo

C

om os patrocínios
da
Nike
e
Trousseau, um novo
projeto, no CEU Água
Azul, zona leste de
São Paulo, foi iniciado
visando atender 60 crianças e adolescentes de 7
a 18 anos de idade com aulas gratuitas de tênis.
Coordenada pela tenista Patrícia Medrado, a
iniciativa terá a duração de um ano e tem como
principal objetivo difundir a prática da modalidade
na região. As atividades acontecem às quartas e
sextas, em dois períodos: manhã e tarde.
Saiba mais em: institutopatriciamedrado.org.br

Projeto em Campos recebe visita de
Ricardo Takahashi

F

isioterapeuta do velejador bicampeão olímpico
Robert Scheidt e ex-integrante da equipe
brasileira de tênis, Ricardo Takahashi foi a Campos
do Jordão para conhecer de perto a Escola de Tênis
Social Trousseau e conversar com a garotada sobre
preparação física e prevenção de lesões. A visita do
profissional fez parte de uma programação especial
do Instituto Patrícia Medrado, que visa promover
atividades diversificadas aos seus alunos.

Recreio nas Férias:
IPM atende 150
alunos em três dias

P

elo segundo ano
consecutivo
o
Instituto
Patrícia
Medrado
prestou
atendimentos
durante o Recreio nas Férias, uma iniciativa da
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo que
visa promover atividades esportivas e culturais para
crianças e adolescentes durante o período de férias
escolares. Parceiro de longa da data da SME-SP, o
IPM preparou atividades exclusivas para a ação,
recebendo alunos do próprio projeto e também
participantes pontuais.

nada no esporte
orma vidas
Instituto lança novo projeto na
zona sul de SP

Tênis em família: IPM celebra o Dia dos Pais

A
F

oi dado início em agosto ao projeto Tênis Social.
Realizada nos CEUs Casa Blanca e Feitiço da
Vila, a nova iniciativa do IPM atenderá ao todo
120 crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos de
idade, devidamente matriculados na rede pública
de ensino. As aulas acontecerão duas vezes por
semana em cada unidade e visam não apenas
disseminar o tênis na região, mas promover a
inclusão social dos jovens por meio de atividades
socioeducacionais.

Patrícia Medrado
é pentacampeã
mundial masters
em duplas

T

rês anos após
c o n q u i s t a r,
pela quinta vez,
o título mundial
masters em simples, a tenista baiana chegou ao
pentacampeonato também nas duplas femininas,
na 39ª edição do torneio mundial da ITF, disputado
em Lisboa (Portugal). Com o triunfo jogando ao
lado da norte-americana Susan Wright, Medrado
soma agora 12 títulos mundiais, contando também
as duas medalhas de ouro em duplas mistas
conquistadas em 2017 e 2018.
Saiba mais em: institutopatriciamedrado.org.br

semana do Dia dos Pais não poderia ser
mais especial para os alunos do IPM e seus
responsáveis. Em todas as unidades de atendimento
do Instituto, jovens e familiares se reuniram para
uma verdadeira festa e celebraram lado a lado
a data com muito tênis e diversão. Durante as
comemorações houve torneios de duplas entre
pais e filhos, jogos lúdicos, vivências esportivas e
entrega de brindes.

Alunos do Campo
Limpo visitam
Museu do
Futebol

P

arte
da
programação
multicultural que
visa promover a
inclusão social de
crianças e adolescentes, a excursão proporcionou
a 40 jovens a oportunidade de conhecer um dos
principais estádios do futebol brasileiro e ouvir
histórias e curiosidades da modalidade mais
popular do país. Além das exposições, algumas
delas interativas, os alunos participaram de uma
vivência de chute a gol e jogos de pebolim.

2019 - Uma jorn
que transfo
Festival de Tênis no CEU Água Azul

Patrícia Medrado recebe homenagem
do CREF4/SP

E

m solenidade no salão nobre da Câmara
Municipal de São Paulo, a fundadora e diretora
executiva do IPM foi uma das homenageadas
durante celebração do Dia do Profissional de
Educação Física (1º de setembro). Indicada à
homenagem pelo vereador George Hato, a tenista
também foi convidada ao palco para uma fala e
enfatizou a importância da Educação Física em
sua vida e como os profissionais da área têm sido
fundamentais na disseminação do tênis nas escolas
públicas por meio dos projetos do instituto. A noite
ficou marcada também por grandes reencontros
de Patrícia com ex-colaboradores do IPM, entre
homenageados e profissionais envolvidos no
evento.

Paratleta, Renato
Leite realiza
palestra para alunos
do IPM

E

m
ação
para
celebrar o Dia
Nacional do Atleta
Paralímpico (22 de
setembro), o líbero da seleção brasileira de vôlei
sentado e tetracampeão parapan-americano
visitou uma das unidades do instituto na zona sul
de São Paulo e realizou um bate-papo para contar
sua história de vida e aspectos da carreira esportiva.
Com a presença de dezenas de crianças, aproveitou
para ressaltar a importância dos estudos e abordar
outros temas como o mercado de trabalho e
educação financeira. Ao final, promoveu uma
vivência de vôlei sentado.
Saiba mais em: institutopatriciamedrado.org.br

V

isando atender os alunos matriculados no
projeto e também crianças e adolescentes que
frequentam a unidade local do Centro Educacional
Unificado para apresentar o tênis como uma nova
modalidade esportiva, o evento recebeu dezenas
de jovens, que participaram de jogos, atividades
lúdicas derivadas do tênis e receberam brindes,
como camisetas e medalhas de participação. Houve
também um sorteio de raquetes infantis.

Alunos do instituto
participam
de evento na
Sociedade Hípica
Paulista

N

uma experiência
inédita, 40 tenistas
do IPM prestigiaram
um dos maiores eventos de hipismo da América
Latina, o CSI-W e CSN Indoor 2019. Além de
acompanharem as apresentações equestres, shows
musiciais e um espetáculo de mágica, os jovens
montaram cavalos e pôneis, conversaram com a
equipe de equoterapia da SHP e participaram de
dinâmicas de grupo e outras atrações no espaço
kids, com direito a um desafio no touro mecânico.

nada no esporte
orma vidas
CEO da Centauro e Diogo Silva, do
Taekwondo, visitam projeto do IPM

O Dia das Crianças no Instituto Patrícia
Medrado

O

mês de outubro foi especial para o Instituto
Patrícia Medrado e duas grandes visitas agitaram
o projeto Tênis Social: Pedro Zemel, presidente
da Centauro, e Diogo Silva, ídolo do Taekwondo
brasileiro. A visita de Zemel e da coordenadora de
Marketing e Projetos da empresa, Renata Bracco,
teve como objetivo o fortalecimento da parceria
entre a Centauro e o IPM, importantíssima para
o desenvolvimento do tênis e de centenas de
crianças e adolescentes. Já o medalhista de ouro
pan-americano de 2007, e agora jornalista, Diogo
Silva produziu uma matéria sobre o instituto para o
quadro “Na Luta”, do programa “Bom Para Todos”,
da TVT. Além de entrevistar alunos, professores e
a própria diretora executiva, Patrícia Medrado, o
campeão dos tatames aproveitou a oportunidade
para deixar uma importante mensagem aos jovens
sobre o respeito.

IPM promove
palestra e ações no
Outubro Rosa

T

radicionalmente
conhecido
pela
campanha de prevenção
ao câncer de mama,
outubro também ficou
marcado pelas ações de conscientização à causa,
feitas pelo instituto em seus projetos. Ao longo de
todo o período foram realizados debates com os
alunos, torneios temáticos e, para finalizar, um batepapo com a médica especialista em Diagnóstico por
Imagem do Hospital Beneficência Portuguesa de
São Caetano do Sul, Dra. Claudia Faillace. O evento
foi mediado por Patrícia Medrado e contou com o
depoimento de Andréa Gabriades, representante
do Grupo Mulheres do Brasil.

Saiba mais em: institutopatriciamedrado.org.br

F

oi com muita festa e inovação que os alunos do
Instituto Patrícia Medrado celebraram a Semana
da Criança. Além de torneios, gincanas e um
interessante resgate de brincadeiras tradicionais
de rua, a criançada colocou à prova toda a sua
criatividade, desenvolvendo troféus com materiais
reutilizados, uma rede com tubos de bola de tênis
e customizando suas próprias bolinhas para trocar
com os colegas.

Instituto participa
do evento “Criança
Feliz 2019”, em
Campos do Jordão

R

esponsável
por
uma arena para a
prática do mini tênis,
o Instituto Patrícia
Medrado participou da celebração ao Dia das
Crianças, oferecendo uma vivência da modalidade a
fim de propagar a cultura do esporte. O atendimento
foi feito pela própria equipe de professores do IPM
em Campos do Jordão; os alunos da Escola de Tênis
Social Trousseau, projeto coordenado pelo Instituto
no município, também marcaram presença no
evento e participaram da oficina.

2019 - Uma jorn
que transfo
IPM e Club Atlhetico Paulistano
promovem intercâmbio entre alunos

Instituto Patrícia Medrado leva o tênis para a
Virada Esportiva 2019

P
O

Instituto Patrícia Medrado e o Club Athletico
Paulistano se uniram para realizar um evento
de reinauguração das quadras de saibro do clube,
com a participação de mais de 30 jovens tenistas do
IPM e do CAP. Com as presenças do diretor de tênis
do Paulistano, Galba Couto, e da diretora executiva
do instituto, Patrícia Medrado, o intercâmbio sócioesportivo teve como principal objetivo promover
uma tarde de integração e troca de experiências,
envolvendo disputas com jogos de simples e duplas.

Alunos celebram
Dia da Consciência
Negra com evento
temático

O

Instituto Patrícia
M e d r a d o
promoveu,
em
parceria com o
Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do
Brasil, o evento Dia da Consciência Negra. O palco
do anfiteatro do CEU Campo Limpo foi transformado
num espaço para diálogo e interação entre crianças,
adolescentes, professores e convidados sobre a
importância da data e do combate ao racismo.
Dentre as principais atividades, houve contação de
história musical, seguida por uma roda de capoeira
e a criação de um painel com mensagens dos alunos
do IPM.
Saiba mais em: institutopatriciamedrado.org.br

ela sétima vez em sua história, o IPM fez parte
da programação oficial da Virada Esportiva
da cidade de São Paulo. Foram 18 horas intensas
de atividades ao longo de dois dias, e o instituto
ficou responsável por coordenar vivências de
tênis em quatro pontos de atendimento: CDC Vila
Missionária, na Cidade Ademar, CEU Campo Limpo,
na Vila Pirajussara, CERET, no Jardim Anália Franco,
e na Praça Hilário Franco, em Sapopemba.

Dia de Doar

C

elebrado em diversas
cidades do Brasil,
este é um movimento
que visa promover um
país mais generoso e
solidário, por meio da
conexão de pessoas
com diferentes causas.
Em 2019 o Dia de Doar
foi celebrado no dia 3
de dezembro em todo
o mundo e o Instituto Patrícia Medrado fez parte
dessa iniciativa. A grande sacada do Dia de Doar
foi promover o envolvimento de pessoas com
ações sociais, fazendo com que se apropriassem
da responsabilidade de criar e transformar uma
sociedade mais justa e igualitária. Acreditando
na proposta, o IPM participou da campanha,
apresentando o tênis como uma importante
ferramenta de transformação social.

nada no esporte
orma vidas
Instituto Patrícia Medrado encerra 2019
com o evento “Jogando Tênis com Arte”

IPM apresenta atividade na 5ª Maratona de
Esporte e Desenvolvimento Humano

O
P

ara celebrar o encerramento de mais um ano de
grandes conquistas, o Instituto Patrícia Medrado
realizou na UCENS, clube esportivo de Araçoiaba
da Serra (SP), a terceira edição do “Jogando Tênis
com Arte”, um evento de integração dos alunos de
todos os polos de atendimento do IPM com uma
programação multicultural, envolvendo atividades
esportivas, show de talentos e uma oficina de artes
baseada no tema “Consumo Consciente”.

Programa Dentista do Bem atende alunos
do IPM

professor Carlos Moreira Junior e o auxiliar
Vinicius Silva, representando a equipe do
IPM, estiveram no Sesc Pompéia para participar
da Maratona de Sistematização, um evento de
compartilhamento de práticas inovadoras, num
ambiente de troca e reflexão, realizado pela Rede
Esporte Pela Mudança Social – REMS, da qual o
Instituto faz parte. Ao todo, foram compartilhadas
54 experiências pedagógicas.

Alunos do IPM desfilam
em jogo solidário no
Parque São Jorge

O

Instituto
Patrícia
Medrado participou
neste domingo, no
Parque São Jorge, do
desfile de ONGs durante o Jogo das Celebridades,
uma ação solidária em apoio à campanha Driblando
o Câncer. Após a atividade dentro do campo, os
jovens puderam acompanhar todas as partidas, tirar
selfie com personalidades e ver de perto grandes
estrelas do futebol, como o embaixador do evento,
Cafu, além de Amaral, Biro Biro e outras feras.
Saiba mais em: institutopatriciamedrado.org.br

A

ONG Turma Do Bem realizou, em 3 de dezembro
(Dia de Doar), em um dos núcleos do IPM, o
primeiro de uma sequência de eventos que visam
promover palestras sobre higiene bucal, seguidas
de uma avaliação oferecida pelos voluntários do
programa Dentista do Bem aos alunos. A ação
contemplará com um tratamento odontológico
gratuito até os 18 anos de idade os jovens que se
enquadrarem nos pré-requisitos do programa.

Jogos de

Investidores Sociais

e Duplas

Parceiros Públicos

Parceiros Institucionais

Dados e Estatísticas
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O gráfico acima ilustra a evolução mensal do número de beneficiários atendidos, no
decorrer do ano.
O expressivo acréscimo demonstrado, à partir do mês de agosto, se deu em razão da
implantação de dois novos núcleos de atendimento (um em julho e outro em agosto).
Condiderando todo o período, a média mensal alcançou a marca de 325 beneficiários
atendidos.
As próximas páginas, trarão demonstrativos das características desse público, como faixa
etária e gênero, bem como, a evolução dessas características, no tempo.
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Este gráfico apresenta a quantidade de crianças e adolescentes atendidos, por faixas
etárias. Olhando para o público em geral, nota-se que houve predomínio daqueles que se
encontravam no intervalo entre 10 e 12 anos de idade, seguidos de perto pela turma dos
13 aos 17 anos.
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Na análise de distribuição por gênero, à medida em os meses foram se passando, foi
possível perceber que a relação “feminino x masculino”, apresentou uma tendência de
menor desequilíbrio, conforme demontra o gráfico acima.

Dados e Estatísticas
Atendimentos 2019 (Masculino - Faixas Etárias)
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Observando o gênero masculino foi possivel identificar, especialmente no segundo
semestre, que a faixa etária dos 13 aos 17 apresentou tendência uniforme de crescimento,
enquanto que as demais demonstraram tendência de estabilidade.

Atendimentos 2019 (Feminino - Faixas Etárias)
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Já no gênero feminino, todas as faixas etárias apresentaram tendência de crescimento,
o que reforça a percepção de que o engajamento das meninas, nos projetos do IPM,
aumentou de maneira constante ao longo do ano.

Outros Números
Os gráficos a seguir, apresentam uma breve análise de dados relativa aos recursos financeiros, recebidos pelo
Instituto Patrícia Medrado e aplicados na execução de ações voltadas à realização de sua missão institucional:
“transformar vidas, por meio do tênis”.
Foram pouco mais de R$ 1,3 milhão, aplicados integralmente na consegução dos objetivos sociais da organização.
Um orçamento menor do que nos anos anteriores, mas que permitiu contribuir diretamente para o desenvolvimento
integral de centenas de crianças e adolescentes, bem como, impactar positivamente milhares de vidas.

RECEITA - por natureza dos recursos
PRIVADO
18%

O gráfico ao lado apresenta a natureza dos recursos que
financiaram as ações do Instituto Patrícia Medrado em 2019.
Os recursos públicos representaram 82% do orçamento
anual, enquanto que a iniciativa privada, ofereceu apoio em
18% dos recursos investidos nas atividades.
PÚBLICO
82%
PÚBLICO

PRIVADO

RECEITA - por fonte dos recursos
15%

Essa representação mostra a contribuição de cada fonte de
recursos, em específico, para a composição do orçamento.
Foram:
45% em recursos do CMDCA/FUMCAD-SP;
23% em recursos do CONDECA/FEDCA-SP;
15% em recursos de Institutos & Fundações;
14% em recursos da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte;
3% em recursos diretos de empresas patrocinadoras.
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RECEITA - por período
R$ 350.000,00
R$ 300.000,00
R$ 250.000,00

Essa é a representação gráfica do fluxo de entrada de
recursos financeiros. Apresenta sazonalidades decorrentes
da própria natureza das ações implementadas no período.
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