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Missão 
 

Desenvolver atividades esportivas e culturais beneficiando crianças e jovens, seja em ambiente 
escolar, praças públicas e sede do Instituto Icaro, permitindo assim a ampliação de seus 

horizontes e objetivos como cidadãos.  

 
Visão   

  
Uma sociedade melhor utilizando o esporte tênis como ferramenta para formação e educação 

de crianças e jovens de diferentes classes sociais.  

 

Valores 
  

   Ética 
   Zelo por um ambiente saudável e feliz   

   Seriedade 
   Responsabilidade 

   Comprometimento 
      Integração social 
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          O presente relatório possui o objetivo de resumir qualitativamente e quantitativamente 
os programas realizados pelo Instituto Icaro em 2017. Ano em que o Instituto Icaro obteve 
grandes conquistas em diversas áreas.  

         Tendo como seu carro chefe o esporte Tênis de Campo, foram beneficiadas crianças e 
adolescentes com o tênis social, tênis escolar, tênis de alto rendimento, xadrez, inglês e 
atividades culturais.  

         Além da expansão das ações para o interior do Paraná, ampliando o projeto para as 
cidades de Campo Mourão, Bandeirantes e Jacarezinho. 

         Nas próximas páginas será detalhada cada ação do Instituto Icaro em benefício de 
crianças e adolescentes. 
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TÊNIS SOCIAL 

           O objetivo principal é promover a educação complementar da criança e do adolescente, 
com ênfase no aspecto formativo, difundindo os valores inerentes da prática esportiva, tendo 
como principal meio o tênis de campo, com ênfase no aspecto educativo. 

          O Instituto Icaro mantém o atendimento a 150 crianças e adolescentes dentro de suas 
instalações. Estes jovens treinam duas vezes por semana durante 1 hora por dia. Além das 
aulas, participam de torneios internos, festivais, passeios culturais, xadrez e inglês.  

         Para participar do projeto é feito uma seleção que visa identificar alunos que preencham 
os seguintes requisitos: situação de dificuldade socioeconômica e famílias que aceitem se 
comprometer com o projeto, onde é obrigatório o compromisso com assiduidade e 
pontualidade, além da participação de pais ou responsáveis em reuniões de pais. O projeto é 
oferecido gratuitamente. Esta contra-partida é exigida para que a família da criança valorize, 
compreenda e se envolva nas atividades do projeto, buscando seu próprio desenvolvimento. 
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TÊNIS ESCOLAR 

         O Projeto de tênis escolar do Instituto Icaro, foi idealizado para atender as necessidades 
das crianças do ensino fundamental da Rede Pública, oferecendo atendimento personalizado 
com acompanhamento escolar, atividades culturais e formação global através da convivência e 
estímulo, no contra turno escolar, e nas práticas de movimento das escolas integrais durante 
as aulas de Educação Física das escolas, tendo como atividade central o esporte (tênis) 

         Em 2017 o Instituto Icaro levou seus professores para as escolas CEI Pedro Dallabona, CEI 
Julio Moreira, Escola Ensino Fundamental Monsenhor Boleslau Falarz e Escola Municipal 
Paranaguá atendendo os segundos, terceiros e quartos anos. Totalizando 300 crianças 
atendidas com aulas 2 vezes por semana de 1 hora.  

         Destas 300 crianças as que demonstram interesse e vontade são convidadas para fazerem 
aulas de tênis dentro das quadras oficiais de tênis do Instituto Icaro (desde que se enquadrem 
do perfil socioeconômico). 
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TÊNIS NAS REGIONAIS DA SMELJ 

        O tênis nas regionais da SMELJ é realizado pelos seus próprios professores que são 
capacitados pelos coordenadores técnicos do Instituto Icaro. Em 2017 as aulas de tênis 
estiveram presentes nas 8 regionais da SMELJ. Somando todas as regionais são atendidos 
aproximadamente 500 crianças e cadeirantes. 

         Com estes alunos das regionais é realizada a mesma filtragem do tênis escolar aonde 
quem tiver interesse é convidado para fazer aula dentro do Instituto Icaro. Também são 
realizados intercâmbios entre Instituto Icaro e regionais.   
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TÊNIS ALTO RENDIMENTO  

         Em 2017, 30 atletas participaram dos treinamentos de alto rendimento do Instituto Icaro. 
Estes atletas são selecionados dos outros projetos do Instituto Icaro (tênis escolar, tênis social, 
tênis regionais da SMELJ). 

         Os atletas treinam diariamente durante 3 horas, sendo duas horas de quadra com 
treinadores especializados com o objetivo de desenvolver fundamentos técnicos dos golpes e 
a tática para os jogos. Além disto, ainda possuem 1 hora com o preparador físico do Instituto 
Icaro.  

        O alto volume de treinamento e dedicação,  foram recompensados com ótimos resultados 
em torneios municipais, estaduais, nacionais e sulamericanos. Nossos jovens tiveram a 
oportunidade de disputar e conseguir ótimos resultados em torneios como Banana Bowl, Copa 
Gerdau, Circuito Nacional Correios além das seis etapas do Circuito Sul Brasileiro.  

Ao total, somando todas as categorias o Instituto Icaro conquistou 34 títulos e 17 vice 
campeonatos.   

E no ranking nacional da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), terminamos o ano com vários 
atletas entre os TOP 10 de suas categorias, segue abaixo: 

Matheus Lima – 7º lugar – categoria 11 anos. 

Gabriel Pereira – 8º lugar – categoria 11 anos 

Adriell Italo – 3º lugar – categoria 14 anos  

João Guilherme Dulaba – 4º lugar – categoria 14 anos  

Maria Luisa Bloot – 6º lugar – categoria 12 anos   
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TÊNIS NO INTERIOR 

         Graças ao Programa Nota Paraná do governo do Estado do Paraná foi possível realizar um 
sonho antigo de ampliar as atividades para o interior do estado. Com isso as aulas de tênis 
passaram a acontecer em Bandeirantes, Jacarezinho e Campo Mourão. Atendendo um total de 
165 crianças distribuídas da seguinte forma:   

- Bandeirantes:  50 crianças 

- Jacarezinho: 75 crianças 

- Campo Mourão: 40 crianças 
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ATIVIDADES CULTURAIS  

         Em parceria com a prefeitura de Curitiba, foi proporcionado ao Instituto Icaro passeios 
culturais para teatros, cinemas, praças, passeio de trem para serra do mar.  

        Estes passeios foram muito enriquecedores para o desenvolvimento social e cultural, uma 
vez que a maioria das crianças atendidas não possuem a oportunidade de realizar tais passeios  
devido a baixa renda dificuldade da família em realizar estas ações.   
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XADREZ 

          O Xadrez foi implantado em março de 2016, foi contratada a professora Simone Cristo 
que possui ampla experiência na modalidade. Foram convidadas as crianças do rendimento e 
do tênis social para fazer aulas. O objetivo foi de oportunizar mais uma opção de diversão além 
de trabalhar a parte cognitiva através do jogo.  

         Ao final de 2017 60 crianças estavam fazendo as aulas e o mais importante de forma 
entusiasmada e dinâmica.  
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INGLÊS 

         Como forma de educação complementar o Instituto Icaro oferece aulas de inglês na 
própria sede para os alunos interessados. Além de desenvolver o aprendizado de um novo 
idioma a instituição possui o objetivo de ao completarem 18 anos encaminhar os atletas de 
destaques  para Universidades nos Estados Unidos. Aonde eles poderão cursar o ensino 
superior e jogar tênis representando a respectiva Universidade.  
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PATROCIDADORES E APOIADORES 

         Para poder oferecer todas estas atividades para as crianças e adolescentes o Instituto 
Icaro conta com o apoio da Lei de Incentivo Nacional do Ministério do Esporte e Lei de 
incentivo Municipal que possibilita que empresas e pessoas físicas, apoiem a entidade por 
meio de isenção fiscal. 

        O Instituto Icaro também possui o apoio da Prefeitura de Curitiba e SMELJ, Governo do 
Paraná por meio da Nota Paraná, Federação Paranaense de Tênis e Confederação Brasileira de 
Tênis.  

Segue abaixo nossos patrocinadores e apoiadores:  

                                                                                                                           

                                                                                                                                            

                                              

                                                                                             

                                                                           

                                                                                            
  



          

     

        O ano de 2017 foi excelente para o Instituto Icaro, com trabalho e dedicação foi possível 
ampliar as ações, iniciar o atendimento a alunos também no interior do estado algo inédito na 
história da entidade. 

          Em relação a números, o total de beneficiários atingiu recorde. Dentro do Instituto foram 
beneficiados 180 atletas com tênis, xadrez, inglês, festivais, torneios e passeios culturais. Nas 
escolas municipais 300 alunos tiveram atividades de tênis no contra turno escolar, atendidos 
diretamente pelos professores do Instituto Icaro. Nas regionais da SMELJ 500 crianças e 
cadeirantes tiveram aulas de tênis frequentemente. Além do interior do Estado do Paraná 
aonde o Instituto Icaro ministrou aulas de tênis periodicamente para 165 crianças 
(Jacarezinho, Bandeirantes e Campo Mourão).  

        Somando todos estes números conquistamos a marca de 1.145 crianças, adolescentes e 
cadeirantes beneficiados diretamente pelo Instituto Icaro. 

        Para 2018 as metas são de manter a qualidade do atendimento, melhorar a estrutura das 
instalações com a implementação de um playground e sala de jogos além de aumentar o 
número de beneficiados, proporcionando por meio do esporte, cultura e lazer a formação de 
cidadãos.    
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