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 Este documento contém, de forma resumida, as atividades desenvolvidas na Escola de Vela 
Barra Limpa ao longo de 2021.

 Durante todo o ano de 2021, aprendemos a conviver com a pandemia da COVID-19, durante 
seus altos e baixo. Assim, a Escola manteve-se fechada nos meses de Fevereiro, Março e Abril.
Em Maio, seguindo as orientações e liberações do município e do Estado com os Protocolos de 
Segurança, a Escola retomou suas atividades até Dezembro de 21. A vida continua!

 Como destaque, para este período, temos o incremento de novos integrantes na equipe de 
trabalho e a sinergia altamente positiva criada no grupo que culminou nos resultados alcançados, 
extremamente favoráveis. 

 Outro destaque foi o avanço do trabalho regido pelo planejamento aprovado pelo 
Conselho Consultivo da Escola junto com seus indicadores e metas a serem alcançadas. 
Os resultados destas metas demonstram o grande potencial da Escola e seu papel fundamental 
na arte de velejar que rege o Clube dos Jangadeiros.

 Já no último capítulo deste documento, está o planejamento das ações e suas metas para o 
ano de 2022 que deverão ser analisados pelo Conselho Consultivo da Escola. 

Para fi nalizar, gostaríamos de agradecer a dedicação de todos do Clube dos Jangadeiros e da 
atual comodoria em acreditar no trabalho da Escola de Vela Barra Limpa.

Escola de Vela Barra Limpa
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Missão
A Escola de Vela Barra Limpa foi fundada em 13 de Dezembro de 1975, com sede dentro das 

dependências do Clube dos Jangadeiros, à rua Ernesto Paiva, 139, em Porto Alegre, Rio Grande do 
Sul, sendo regida pela seguinte missão:

Objetivos específi cos
A partir do planejamento de 2020, a Escola defi niu três objetivos estratégicos que balizou todo o 

trabalho desenvolvido desde então. São eles: 

• Buscar a qualifi cação dos produtos e serviços ofertados pela EVBL; 
• Buscar a auto sustentabilidade da EVBL;
• Consolidar a imagem da EVBL no Clube dos Jangadeiros, como um espaço de ensino da prática 

de iatismo, preparação de novos atletas e busca de novos associados para o Clube.

PRINCÍPIOS NORTEADORES DA 
ESCOLA DE VELA BARRA LIMPA

A EVBL tem como missão a transmissão de ensinamentos náuticos 
aos associados, convidados e outras pessoas interessados pelo 

desenvolvimento da atividade esportiva básicas do Clube.
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Todas as atividades oferecidas pela Escola de Vela estão destinadas aos associados e seus fami-
liares, bem como não sócios, a partir de 6 anos de idade. As categorias usadas com relação à faixa 
etária são:

Infantil 6 a 12 anos
Juvenil 13 a 18 anos
Adulto acima de 18 anos

Para o aluno não sócio até 15 anos será permitido sua entrada com, no máximo, dois responsáveis. 
A partir de 15 anos só será permitida a entrada do aluno na portaria da Ilha.

Alunos com necessidades especiais serão aceitos quando a estrutura envolvida estiver adaptada 
e o instrutor responsável/monitor com capacitação para lidar com as características especiais do 
grupo, buscando oferecer uma atividade prazerosa e segura aos alunos.

PÚBLICO ALVO
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Em 2021 a Escola ampliou seu quadro de atividades para melhor atender as demandas do seu 
público, neste sentido, cabe ressaltar alguns tópicos.

• Retorno dos três Níveis de Optimist: Branco, Azul e Vermelho;
• Implantação da Escola Verão e Inverno, com atividades especiais no período de férias escolares;
• Formatação do curso de Monotipo Básico;
• Formatação do produto Velejar+, com formação de turmas conforme o interesse ou faixa etária;
• Formatação de cursos avançados de Monotipo: 
  ॰ Monotipos Manobras;
  ॰ Monotipos Iniciação à Regatas.

• Criação de atividades envolvendo os cruzeiristas: 
  ॰ Clinica dos Cruzeiristas;
  ॰ Bate-papo entre Cruzeiristas;
  ॰ Instruções de Bordo para Cruzeiristas.

• Retorno das aulas de Habilitação Marítima com a parceria da Empresa Da Vela, de Eduardo Bojunga.

ATIVIDADES OFERECIDAS

A seguir, todas as atividades ofertadas para seu público alvo em 2021, com seus horários,
número de vagas e equipe de instrutores e monitores envolvidos.
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ATIVIDADES OFERECIDAS 
Público Atividade Dias Horários Vagas Equipe 

Infantil

Optimist Branco 

Sábado 9Hs – 12Hs 8 Gabriel + Bel

Domingo 9Hs – 12Hs 8 Gabriel + Bel

Quarta 9Hs – 12Hs 8 Moré + Bel

Optimist Azul
Sábado 14Hs - 17Hs

8 Gabriel + Bel
Domingo 14Hs - 17Hs

Optimist Vermelho
Sábado 9Hs – 12Hs

4 Moré + Vitor
Domingo 14Hs – 17Hs

Aulas Particulares De Optimist a combinar com os Instrutores 1 Gabriel 

Juvenil
(12 - 17 Anos) Velejar + Jovem Sexta 14Hs – 17Hs 8 Peter + Tiago

Juvenil & 
Adulto 

Monotipo Básico 24Hs

Sexta 18Hs30 – 20Hs30 (teoria)

8 Peter + Tiago
Sábado e
Domingo

9Hs – 12Hs (prática)

Velejar +
Sábado 14Hs – 17Hs 8 Peter + Tiago

Domingo 14Hs – 17Hs 8 Peter + Tiago

Velejar + Adulto Quinta 14Hs – 17Hs 8 Peter + Tiago

Monotipo Avançado:
Manobras (12Hs)

Sábado 9Hs -12Hs
4 Tiago 

Domingo 14Hs - 17Hs

Monotipo Avançado:
Iniciação a Regata (18Hs)

Sábado 14Hs - 17Hs
4

Vitor

Domingo 9Hs - 12Hs

Instruções de Bordo
para Cruzeiristas

sob demanda 3 Tiago

Aulas Avulsas de Monotipo a combinar com os instrutores 3 Peter

Aulas Particulares de Monotipo a combinar com os instrutores 1 Peter 

Tabela 1: Resumo das Atividades Oferecidas em 2021
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ATIVIDADES OFERECIDAS
1. ATIVIDADES PARA CRIANÇAS – ENTRE 6 - 12 ANOS 

1.1. Iniciação na Prática da Vela
Cursos para crianças a partir dos 7 anos para serem apresentadas ao esporte da 

vela e aperfeiçoarem sua velejada até se tornarem iniciantes em regatas, completando 
assim sua trajetória dentro do aprendizado focando a formação de futuros velejadores.
Nossos cursos estão divididos em 3 cores representando níveis de aprendizado, sendo um
pré-requisito do outro.

Optimist Branco 

Objetivo Este curso tem como principal objetivo apresentar para as crianças o esporte da 
Vela, de forma prazerosa, transmitindo para os alunos segurança e estímulo para que 
continuem a praticar o esporte, seja ele por lazer ou competitivo.
O Curso é composto de aulas teóricas e práticas, uma vez que ambas são 
fundamentais ao aprendizado e fi xação.

Comportamentos
trabalhados
durante o curso

Técnicas de velejar, respeito pela Natureza, condicionamento físico, resistência, 
concentração, autoconfi ança, precaução, planejamento, tomada de decisões, 
criatividade, trabalho individual e em equipe.

Embarcações
usadas

 Principalmente Optimist, mas poderão ser utilizados outros modelos de embarcação.

Duração do curso 2 encontros semanais, 3 semanas por mês

Capacidade de
cada turma

5 – 10 alunos

Equipe técnica 1 instrutor
1 monitor

Pré requisito Idade mínima 7 anos
Idade máxima 12 anos

Síntese dos
tópicos trabalhados

• Aprendizagem dos nós oito, lais de guia e direito;
• Direção dos Ventos;
• Partes básicas do casco; 
• Partes básicas da vela; 
• Posicionamento do velejador no barco;
• Conceitos básicos de orçar e arribar; 
• Conceitos básicos de cambada e jibe; 
• Montagem e desmontagem dos barcos; 
• Percurso de través; 
• Tirar água (uso correto da caneca/balde);
• Conceitos básicos de saída e chegada à rampa; 
• Virar e desvirar o barco (por sota - dupla);
• Aula de reboque (dupla); 
• Uso correto do colete salva-vidas, entre outros.
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ATIVIDADES OFERECIDAS
1. ATIVIDADES PARA CRIANÇAS – ENTRE 6 - 12 ANOS 

Optimist Azul 

Objetivo O curso Azul é o segundo nível oferecido às crianças. Continuando o aprendizado do 
esporte da Vela e também de novos conhecimentos avançados sobre o barco e a 
velejada procurando desenvolver sua autonomia. 
O Curso é composto de aulas teóricas e práticas, uma vez que ambas são 
fundamentais ao aprendizado e fi xação.

Comportamentos
trabalhados
durante o curso

Técnicas de velejar, respeito pela Natureza, condicionamento físico, resistência, 
concentração, autoconfi ança, precaução, planejamento, tomada de decisões, 
criatividade, trabalho individual e em equipe.

Embarcações
usadas

 Optimist

Duração do curso 2 encontros semanais, 3 semanas por mês

Capacidade de
cada turma

5 – 10 alunos

Equipe técnica 1 instrutor
1 monitor

Pré requisito Ter concluído o curso Branco

Síntese dos
tópicos trabalhados

• Vira e desvira o barco (por sota - solo); 
• Rosa dos ventos; 
• Diagrama dos ventos; 
• Vento e seu comportamento; 
• Aula de reboque (solo); 
• Percursos (triângulo direto, triângulo bordejando e barlasota); 
• Rudimentos de navegação; 
• Regras 10 e 11;
• Nomenclaturas;
• Cambada e jibe; 
• Orçar e arribar; 
• Todas partes do casco; 
• Todas partes da vela; 
• Uso de saída e chegada da rampa, entre outros.
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ATIVIDADES OFERECIDAS
1. ATIVIDADES PARA CRIANÇAS – ENTRE 6 - 12 ANOS 

Optimist Vermelho

Objetivo O curso Optimist Vermelho é o terceiro nível oferecido às crianças onde serão 
apresentadas aos fundamentos de regatas e também aprender as técnicas de controle 
sobre o barco.
É a cor onde o aluno desenvolve as habilidades de navegar em diferentes condições de 
vento e ondas. 
O Curso é composto de aulas teóricas e práticas, uma vez que ambas são 
fundamentais ao aprendizado e fi xação.

Comportamentos
trabalhados
durante o curso

Técnicas de velejar, respeito pela Natureza, condicionamento físico, resistência, 
concentração, autoconfi ança, precaução, planejamento, tomada de decisões, 
criatividade, trabalho individual e em equipe.

Embarcações
usadas

 Optimist

Duração do curso 2 encontros semanais, 3 semanas por mês

Capacidade de
cada turma

5 alunos

Equipe técnica 1 instrutor

Pré requisito Ter concluído o curso Azul

Síntese dos
tópicos trabalhados

• Treino de reboque; 
• Virando o barco (por barla); 
• As mareações;
• Regulagem da vela; 
• Regulagem da bolina; 
• Revisão de todas partes do casco e da vela;
• Regulagem das birutas; 
• Manobras (roll tack e roll jibe); 
• Rudimentos de navegação;
• Adernando o barco no popa; 
• Treino de domínio do barco;

• O percurso da Classe;
• Introdução as regatas; 
• A largada; 
• As bandeiras; 
• Testando uma linha de largada; 
• A tática básica; 
• A velocidade; 
• A orça; 
• Regulagens avançadas;
• Desmontagem e montagem da vela;
• Treino de saída e chegada da rampa,
entre outros.
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ATIVIDADES OFERECIDAS
1. ATIVIDADES PARA CRIANÇAS – ENTRE 6 - 12 ANOS 

Optimist Férias

Objetivo Atividades lúdicas e recreativas que tem como objetivo geral apresentar o esporte da 
Vela e desenvolver o gosto por velejar através de experienciais na água com velejadas, 
passeios de barco e bote.

Público Alvo Crianças dos 6 aos 10 anos.

Embarcações
usadas

 Poderão ser utilizados outros barcos além do Optimist como Dingue, Flash 165, Laser e 
DaySailer, conforme as condições de vento e a demanda da turma.

Período de atividade Janeiro e Fevereiro; Julho.

Programação
básica das aulas

• Reunião da turma em sala de aula;
• Montagem dos barcos (no pátio);
• Explicação sobre a velejada (em sala de aula);
• Velejada;
• Brincadeiras lúdicas em água ou em terra;
• Desmontagem dos barcos (no pátio);
• Troca de roupa (vestiários);
• Finalização da aula (em sala de aula)
• Passeios de barco e bote
• Banho de piscina ( no verão)
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ATIVIDADES OFERECIDAS
2. ATIVIDADES PARA ADOLESCENTES & ADULTOS

Monotipo Básico

Objetivo Criar, entre os adolescentes e adultos, oportunidades monitoradas para aprender a arte 
de velejar.

Comportamentos
trabalhados
durante o curso

Técnicas de velejar, respeito pela Natureza, condicionamento físico, resistência, 
concentração, autoconfi ança, precaução, planejamento, tomada de decisões, 
criatividade, trabalho individual e em equipe.

Embarcações
usadas

Dingue, Flash 165, Laser e Daysailer, conforme as condições de vento e a demanda da 
turma.

Duração do curso 3 semanas, 24 horas de curso

Dias e horários Aulas teóricas: Sexta-feira, das 19hs30min- 21hs, via Zoom (Online).
Aulas práticas: Sab e Dom, das 9hs – 12hs.

Capacidade de
cada turma

5 – 8 alunos.

Equipe técnica 1 instrutor e 1 monitor.

Pré requisito Idade mínima 13 anos.

Síntese dos
tópicos trabalhados

• Tópicos gerais do curso;
• Organização do curso;
• Classes;
• Segurança;
• Roupas para velejar;
• Observações importantes;
• Marinharia;
• Principais nós;
• Rudimentos de navegação - nomenclatura e termos básicos;
• Termos náuticos básicos;
• Termos aplicados quando a embarcação está navegando;
• O leme| A bolina | A vela |A escota;
• Vento, aerodinâmica e ajustes das velas;
• Variações do vento;
• Aerodinâmica: o vento na vela;
• A vela como um aerofólio - velejando no contravento;
• Velejando a favor do vento;
• Ajuste das velas;
• Manobras e posições do barco em relação ao vento;
• Mudança de bordo;

*Continuação da tabela na página a seguir
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ATIVIDADES OFERECIDAS
2. ATIVIDADES PARA ADOLESCENTES & ADULTOS

Monotipo Básico

Síntese dos
tópicos trabalhados

• Aerodinâmica: o vento na vela;
• A vela como um aerofólio - velejando no contravento;
• Velejando a favor do vento;
• Ajuste das velas; 
• Manobras e posições do barco em relação ao vento;
• Mudança de bordo; 
• Aerodinâmica: o vento na vela;
• A vela como um aerofólio - velejando no contravento;
• Velejando a favor do vento;
• Ajuste das velas;
• Manobras e posições do barco em relação ao vento;
• Mudança de bordo;
• Sequência gráfi ca da cambada;
• Sequência gráfi ca do jibe;
• A arte de bordejar (contravento);
• Posicionamento da tripulação;
• Nomenclatura do laser;
• Nomenclatura de barco de duas velas;
• Montagem dos veleiros a serem usados na velejada;
• Prática dos principais nós utilizados a bordo;
• Revisão das condições do barco e da montagem;
• Instruções sobre as condições de vento no dia e a defi nição do local onde será 
praticada a velejada;

• Instruções para uso da rampa e colocação dos barcos na água;
• Velejada praticando as manobras básicas (cambada e jibe) e posições do barco 
perante o vento;

• Aula de virada e desvirada do barco (LASER e DINGUE);
• Instruções de aproximação da rampa e retirada dos barcos da água;
• Desmontagem, revisão dos barcos e equipamentos e guarda do material;
• Debate e observações sobre a aula realizada.
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ATIVIDADES OFERECIDAS
2. ATIVIDADES PARA ADOLESCENTES & ADULTOS

Monotipo Avançado

Objetivo Ensinar manobras fundamentais utilizadas em um veleiro oceano e que se aplicam em 
qualquer tamanho de embarcação. 

Comportamentos
trabalhados
durante o curso

Técnicas de velejar, respeito pela Natureza, condicionamento físico, resistência, 
concentração, autoconfi ança, precaução, planejamento, tomada de decisões, 
criatividade, trabalho individual e em equipe.

Embarcações
usadas

Veleiro R-22 BARRA LIMPA com seus acessórios e velas, bote e equipamentos de 
segurança pessoal.

Duração do curso 12 HORAS-AULA 

Dias e horários Sábado e domingo nas folgas da EVBL 

Capacidade de
cada turma

2-4 alunos

Equipe técnica 1 instrutor e 1 monitor.

Pré requisito Ter realizado o curso MONOTIPO - BÁSICO ou já saber velejar/ Idade mínima: 18 anos 

Síntese dos
tópicos trabalhados

AULAS TEÓRICAS: 
• Realizadas a bordo do R22 BARRA LIMPA da EVBL no início de cada turno, dando noções 
de como serão realizadas as manobras a serem executadas em seguida.

• As aulas teóricas visam preparar os alunos para as aulas práticas que serão realizadas 
na sequência, dando a eles as noções básicas para que estejam seguros e preparados 
para os dias de velejada. 

• A participação do aluno nas aulas teóricas é fundamental e pré-requisito obrigatório 
para sua participação nas aulas práticas.

AULAS PRÁTICAS: 
• Realizadas no mesmo veleiro, sempre na sequência das instruções teóricas que 
acontecem a bordo do veleiro. Somente participarão das aulas práticas os alunos que 
tiverem participado da aula teórica. 

• As aulas práticas visam fi xar o aprendizado teórico e demonstrar o funcionamento das 
operações de bordo, e acontecem somente se as condições meteorológicas permitirem, 
de forma a garantir a segurança dos alunos e as boas condições de aprendizado 
durante todo o período da aula. Assim, dias com ventos muito fortes, chuvas e/ou ondas 
muito grandes não poderão ser aproveitados para navegar. Nesses casos, as aulas 
serão ministradas em terra com atividades teóricas e práticas que sejam possíveis 
(montagem e desmontagem, nós, manutenção básica, exercícios teóricos, vídeos 
demonstrando manobras). 

•Todos os alunos deverão utilizar obrigatoriamente coletes salva-vidas durante as aulas 
práticas e em todo o período em que permanecerem embarcados.
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ATIVIDADES OFERECIDAS
2. ATIVIDADES PARA ADOLESCENTES & ADULTOS

Monotipo Iniciação a regatas

Objetivo Oportunizar ao aluno a prática e o conhecimento básico sobre regatas: diferenciação 
de bandeiras, os principais percursos de regatas, os procedimentos de largada e as 
regras básicas. 

Embarcações
usadas

Dingue, Flash 165, Laser e Daysailer, conforme as condições de vento e a demanda da 
turma.

Duração do curso 18 HORAS-AULA , durante 3 semanas

Dias e horários SÁBADOS das 14h às 17h e DOMIGOS das 9h às 12h

Capacidade de
cada turma

5 alunos

Equipe técnica 1 instrutor

Pré requisito Ter realizado o curso MONOTIPO - BÁSICO ou já saber velejar/ Idade mínima: 18 anos

Síntese dos
tópicos trabalhados

AULAS TEÓRICAS & PRÁTICAS: 
• Aprender os conceitos básicos de uma regata.
• Diferenciar as sinalizações típicas das regatas.
• Praticar os principais percursos de regatas, com maquete e depois prática em água.
• Praticar os procedimentos de largada.
• Praticar a participação de regatas efetivamente.
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ATIVIDADES OFERECIDAS
2. ATIVIDADES PARA ADOLESCENTES & ADULTOS

Instruções de bordo para Cruzeiristas

Objetivo Ensinar o aluno a utilizar os equipamentos e acessórios que deseja aprender sobre sua 
embarcação, de forma objetiva.

Comportamentos
trabalhados
durante o curso

Técnicas de velejar, respeito pela Natureza, condicionamento físico, resistência, 
concentração, autoconfi ança, precaução, planejamento, tomada de decisões, 
criatividade, trabalho individual e em equipe.

Embarcações
usadas

Barco próprio, equipamentos e acessórios sobre os quais o curso se desenvolverá 
completos, instalados e em estado de funcionamento normal.

Duração do curso  03 horas-aula, pelo menos

Dias e horários  Sob demanda

Capacidade de
cada turma

Não defi nido

Equipe técnica 1 instrutor

Pré requisito  Possuir veleiro de cruzeiro próprio e com os equipamentos/acessórios objetivos das 
instruções instalados e em funcionamento.

Síntese dos
tópicos trabalhados

AULAS TEÓRICAS: 
• Realizadas de maneira presencial a bordo do barco do aluno, explicando as dinâmicas 
de funcionamento dos equipamentos e acessórios que serão objeto do curso e já tendo 
contato com todo o material.

• A data e horário são combinados previamente com o aluno, que deverá estar a bordo 
junto com os demais tripulantes (se houver). 

• As aulas teóricas visam preparar os alunos para as aulas práticas que serão realizadas 
na sequência (se necessário), dando a todos as noções básicas para que estejam 
seguros e preparados para a navegação. 

• A participação do aluno nas aulas teóricas é fundamental e pré-requisito obrigatório 
para sua participação nas aulas práticas.
AULAS PRÁTICAS: 

• Realizadas logo após as instruções teóricas para testar o aprendizado e realizar ajustes. 
• A parte prática depende das condições de clima para poder ser realizada (conforme o 
tipo de curso que estiver sendo realizado).
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ATIVIDADES OFERECIDAS
2. ATIVIDADES PARA ADOLESCENTES & ADULTOS

Aula avulsa de Monotipo

Objetivo Trabalhar o aperfeiçoamento da velejada através de aulas avulsas, acompanhada
pelo instrutor.

Comportamentos
trabalhados
durante o curso

Técnicas de velejar, respeito pela Natureza, condicionamento físico, resistência, 
concentração, autoconfi ança, precaução, planejamento, tomada de decisões, 
criatividade, trabalho individual e em equipe.

Embarcações
usadas

Embarcações disponíveis da Escola de Vela ou com embarcação própria

Duração do curso Cada aula avulsa é formada por 3 horas de prática.

Dias e horários A combinar na Secretaria da Escola, pois depende da disponibilidade do Instrutor.

Capacidade de
cada turma

3 alunos

Equipe técnica 1 instrutor

Pré requisito Ter concluído com êxito o curso MONOTIPO BÁSICO ou comprovadamente já saber 
velejar.
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ATIVIDADES OFERECIDAS
2. ATIVIDADES PARA ADOLESCENTES & ADULTOS

Aula particular de Monotipo

Objetivo Trabalhar o aperfeiçoamento da velejada através de aula particular, acompanhada 
pelo instrutor.

Comportamentos
trabalhados
durante o curso

Técnicas de velejar, respeito pela Natureza, condicionamento físico, resistência, 
concentração, autoconfi ança, precaução, planejamento, tomada de decisões, 
criatividade, trabalho individual e em equipe.

Embarcações
usadas

Embarcações disponíveis da Escola de Vela ou com embarcação própria.

Duração do curso Cada aula particular é formada por 3 horas de prática.

Dias e horários A combinar na Secretaria da Escola, pois depende da disponibilidade do Instrutor.

Capacidade de
cada turma

1 aluno

Equipe técnica 1 instrutor

Pré requisito Ter concluído com êxito o curso MONOTIPO BÁSICO ou comprovadamente já saber 
velejar.
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ATIVIDADES OFERECIDAS
2. ATIVIDADES PARA ADOLESCENTES & ADULTOS

Velejar+ Jovem

Objetivo Dar continuidade às aulas práticas realizadas no curso MONOTIPO BÁSICO para fi xar o 
aprendizado teórico, desenvolver mais as habilidades e fortalecer o convívio na vela.

Comportamentos
trabalhados
durante o curso

Técnicas de velejar, respeito pela Natureza, condicionamento físico, resistência, 
concentração, autoconfi ança, precaução, planejamento, tomada de decisões, 
criatividade, trabalho individual e em equipe.

Embarcações
usadas

Dingue, Flash 165, Laser e DaySailer, conforme as condições de vento e a demanda da 
turma.

Duração do curso Não há limite de tempo (meses) para os alunos sócios do CDJ que desejarem cursar 
este curso; para os não-sócios, o limite é 06 meses.

Dias e horários  Sexta-feira, das 14hs – 17hs 

Capacidade de
cada turma

5 – 10 alunos

Equipe técnica 1 instrutor para cada 4 alunos 

Pré requisito Ter concluído com êxito o curso MONOTIPO BÁSICO ou comprovadamente já saber 
velejar. 
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ATIVIDADES OFERECIDAS
2. ATIVIDADES PARA ADOLESCENTES & ADULTOS

Velejar+ 

Objetivo Dar continuidade às aulas práticas realizadas no curso MONOTIPO BÁSICO para fi xar o 
aprendizado teórico, desenvolver mais as habilidades e fortalecer o convívio na vela.

Comportamentos
trabalhados
durante o curso

Técnicas de velejar, respeito pela Natureza, condicionamento físico, resistência, 
concentração, autoconfi ança, precaução, planejamento, tomada de decisões, 
criatividade, trabalho individual e em equipe.

Embarcações
usadas

Dingue, Flash 165, Laser e DaySailer, conforme as condições de vento e a demanda da 
turma.

Duração do curso Não há limite de tempo (meses) para os alunos sócios do CDJ que desejarem cursar 
este curso; para os não-sócios, o limite é 06 meses.

Dias e horários  Sábado ou Domingo, das 14hs – 17hs 

Capacidade de
cada turma

5 – 10 alunos

Equipe técnica 1 instrutor para cada 4 alunos

Pré requisito Ter concluído com êxito o curso MONOTIPO BÁSICO ou comprovadamente já saber 
velejar. 
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ATIVIDADES OFERECIDAS
2. ATIVIDADES PARA ADULTOS

Clínica para cruzeiristas

Objetivo Criar oportunidades para tirar dúvidas ou aprimorar conhecimento/prática sobre 
determinadas manobras básicas para um velejo de longo curso.
Os encontros são on line, utilizando a plataforma SYMPLA. Os encontros são organizados 
por temas, sempre tendo um convidado para falar sobre o tema proposto.

Comportamentos
trabalhados
durante o curso

Técnicas de velejar, respeito pela Natureza, condicionamento físico, resistência, 
concentração, autoconfi ança, precaução, planejamento, tomada de decisões, 
criatividade, trabalho individual e em equipe.

Embarcações
usadas

 Barco próprio, equipamentos e acessórios sobre os quais o curso se desenvolverá 
completos, instalados e em estado de funcionamento normal.

Duração do curso Cada tema é trabalhado em 2 encontros on line, das 19hs às 21hs

Dias e horários A combinar

Capacidade de
cada turma

20 participantes

Equipe técnica 1 instrutor.

Pré requisito Não há
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ATIVIDADES OFERECIDAS
2. ATIVIDADES PARA ADULTOS

Bate papo entre cruzeiristas

Objetivo Criar um espaço para os cruzeiristas trocarem informações sobre alguns temas 
estratégicos para uma boa navegação. 

Público alvo Proprietários de embarcações e tripulantes que queiram aprender e trocar experiências 
sobre os temas propostos, sócios do Jangadeiros e Clubes conveniados. 

Duração de cada 
encontro

3 horas

Periodicidade 1 encontro por bimestre, preferencialmente aos sábados pela manhã 

Organização de cada 
encontro

Escolha de temas a ser debatido conforme demanda e convidar um palestrante para 
coordenar os trabalhos 



26

Rua Ernesto Paiva, 139
Bairro Tristeza 91920-200 - Porto Alegre -RS

Fone (51) 3094-5770
E-mail:escoladevela@jangadeiros.com.br

Site: www.jangadeiros.com.br

ATIVIDADES OFERECIDAS
3. HABLITAÇÕES MARÍTIMAS

Arrais Amador: navegação Interior

Objetivo Preparar o aluno que pretendam habilitar-se junto à Marinha do Brasil para navegação 
de interiores e marítimas abrigadas. Obrigatório para qualquer embarcação de esporte 
e recreio com qualquer propulsão. Canoas, pranchas, caiaques, pedalinhos estão 
dispensados.

Duração do curso 6 horas de aula prática
4 horas de aula teórica em sala de aula

Dias e horários TER- QUI
14hs -17hs – aulas práticas em embarcação
18hs – 20hs30min – aulas teóricas em sala de aula

Capacidade de cada 
turma

4 alunos

Pré requisitos Ter 18 anos completos à data de início das aulas 

Síntese dos
tópicos trabalhados

• Luzes de navegação, luzes especiais e regras de governo
• RIPEAM – Regra Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar
• Sistema de Balizamento Marítimo da IALA região “B”, sinais de perigo e sinais diversos
• Manobra de embarcação: atracar, desatracar, pegar a bóia, manobra em espaço 
limitado com emprego de um e dois hélices, leme e seus efeitos

• Identifi cação, classifi cação e nomenclatura de embarcações miúdas
• Conhecimentos Gerais de: Combate a incêndio, incluindo a identifi cação e manuseio 
correto de extintores; Primeiros socorros; Noções de sobrevivência e segurança no mar, 
rios, lagos e lagoas

• Regulamento da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (RLESTA – Decreto no 2596/98) 
e NORMAM-03/DPC

• Noções de comunicações na navegação interior: equipamentos, procedimentos, 
frequência de socorro, chamada e trânsito.

• Noções de sobrevivência no mar

O Jangadeiros em parceria com Eduardo Bojunga Correa de Oliveira oferece cursos para 
preparar o interessado em realizar o exame junto à Marinha do Brasil com o objetivo de obter a 
habilitação em caráter não profi ssional, ou seja, AMADOR.
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Como mencionado anteriormente, o ano de 2021 ainda foi um ano de convivência com a 
pandemia, mantendo a Escola fechada durante os meses de Fevereiro, Março e Abril. No restante 
do ano, seguimos os protocolos de segurança e buscamos um modo de operacionalizar as ações 
previstas, conforme demonstrado a seguir.

Gostaríamos de dar destaque, por Objetivo Estratégico, para algumas ações diferenciadas e 
inovadoras implantadas ao longo de 2021, sendo elas:

SÍNTESE DAS AÇÕES REALIZADAS

Objetivo 1: Qualifi cação dos produtos e Serviços

Equipamentos • Doação de 1 laser de Fabio Duval, de Pelotas.
• Manutenção de 7 monotipos com pintura de casco e troca de ferragens.
• Manutenção de carretas dos monotipos. 
• Adesivagem de 10 embarcações com a nova identidade da Escola.
• Participação de primeira vez do projeto da CBC com organização de listagem de 
material para as embarcações da Escola. 

• Compra de motor novo de popa para o ranger 22, com auxílio de 10 sócios do Clube. 

Instrutores/Monitores • Participação da Clínica on line Nível 1 – CBVela – Monitor de Vela : 3 instrutores
• Participação da Clínica on line Nível 2_ CBVela - Instrutor de Vela: 3 instrutores da 
Escola

• Implantação do Programa de Formação de Monitores no ensino de Vela: 1 monitor 
formado e contratado

Avaliação • Realização de pesquisa de satisfação com todos os alunos do Monotipo Básico

Material Didático • Criação de novos materiais digitais para a Escola
• Revisão geral e nova diagramação de todas apostilas usadas na Escola

Objetivo 2 Auto-sustentabilidade

Gestão • Aprovação e colocação em ação do novo Regimento Interno da Escola Barra Limpa.

Atividades Oferecidas • Estruturação de 11 novas atividades ofertadas
• Implantação de aulas teóricas on line
• Criação de um curso todo on line: 1ª Clínica para os Cruzeiristas com o tema Princípios 
de Ancoragem com participação voluntária de Carlos Humberto Goidanich 

• Realização do 1º Bate-papo entre Cruzeiristas com participação do Dr. Fábio Santa 
Rosa falando sobre Primeiros Socorros a Bordo e Karin Goidanich falando sobre as 
Pecularidades dos Novos Convênios entre os Clubes co irmãos. 
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SÍNTESE DAS AÇÕES REALIZADAS
Objetivo 3: Consolidação da imagem da EVBL

Imagem da Escola • Criação de uma nova identidade visual para a Escola: para todos os materiais didáticos, 
materiais da secretaria e embarcações

Materiais de 
Divulgação

• Criação de folheto de divulgação com impressão de 3.000 exemplares
• Criação de 11 cards para divulgação das atividades ofertadas. 
• Elaboração de um painel de divulgação da Escola que fi cará exposto no Restaurante 
Pimenta Rosa.

• Criação de um banner para colocação no ranger 22 e em outros ambientes de 
interesse.

• Criação de 2 wind banner para destaque em locais estratégicos 

Divulgação Interna • Criação de 18 grupos de whats entre os alunos da Escola para divulgação de novas 
atividades e calendários.

• Participação do grupo de whats “Janga Cruzeiro”.
• Atualização constante do site do Clube dos Jangadeiros com informações da Escola. 
• Coordenação da realização do 2º Brechó Náutico do Clube dos Jangadeiros. 

Divulgação Externa • Abertura do Instagram da Escola com 51 publicações e 100 stories.
• Participação em 02 matérias em meios de comunicação fora do Clube.
• Realizadas tratativas com o Colégio Militar e Colégio João Paulo para um trabalho 
integrado. Não efetivado em função das restrições das escolas com relação à 
pandemia. 

• Realização de 2 atividades de encerramento de curso dos Monotipos Básico em 
ambiente fora do Clube dos Jangadeiros, no Bella Café em Ipanema.

• Participação de grupos de alunos na regata Troféu Farroupilha e no Velejaço para Barra 
do Ribeiro em junho.

A seguir são apresentadas as ações que foram propostas no Planejamento de 2021, por objetivo 
estratégico. Lembrando que na coluna da Fonte dos Recursos as ações foram classifi cadas em 
três grupos identifi cados por cores:

Já a coluna Acompanhamento demonstra o grau de realização das ações, também, sendo 
classifi cadas em três grupos, identifi cados por cores:

Sem necessidade de verba específi ca

Necessidade de investimento do Clube dos Jangadeiros

Valores previstos na receita de cursos e atividades propostas no período

Ações realizadas

Ações em andamento

Ações não realizadas
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SÍNTESE DAS AÇÕES REALIZADAS

Sem necessidade de verba específi ca

Necessidade de investimento do Clube dos Jangadeiros
Valores previstos na receita de cursos e atividades propostas no período

Ações realizadas

Ações em andamento

Ações não realizadas

Objetivo 1: Buscar a qualifi cação dos produtos e serviços ofertados pela EVBL.

Macro Ação Estratégias F A

Área Externa
da Escola

Implantar as rotinas de limpeza

Solucionar defi nitivamente a questão da entrada de água no telhado da Escola

Melhorar o paisagismo ao redor da Escola

Área Interna
da Escola

Criar uma ambientação mais signifi cativa para os alunos e seus
familiares no hall de entrada da Escola

Melhorar o canto dos jogos dentro da Escola

Realizar manutenção nas janelas da Escola e troca de vidros quebrados

Equipamentos Realizar manutenção nas ferragens e equipamentos das embarcações da Escola.

Buscar parcerias para a confecção de 1 jogo de vela para o Day Sailers

Compra de um motor de popa para o Ranger 22

Realizar pintura nas embarcações envolvidas nos cursos dos Monotipos

Instrutores/
Monitores

Buscar mais 1 monitor para os cursos de Optimist

Estimular a participação dos instrutores e monitores nas capacitações oferecidas 
pela CBVela

Promover bate-papo entre os instrutores/monitores e profi ssionais de áreas 
envolvendo o ensino do iatismo

Avaliação Implantar o sistema de avaliação em todas as atividades oferecidas pela Escola

Realizar reuniões mensais entre diretoria e instrutores/monitores para avaliação das 
atividades e propor correções

Material 
Didático

Criar uma ambientação mais visual dos conceitos básicos da vela dentro das salas 
de aulas

Desenvolver novos materiais didáticos como, por exemplo, vídeos, quadros, jogos

Revisar todas as apostilas usadas, agora no formato digital

Legendas:
Fonte de Recurso (F) Acompanhamento (A)
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SÍNTESE DAS AÇÕES REALIZADAS

Sem necessidade de verba específi ca

Necessidade de investimento do Clube dos Jangadeiros
Valores previstos na receita de cursos e atividades propostas no período

Ações Realizadas

Ações em Andamento

Ações NÃO Realizadas

Legendas:
Fonte de Recurso (F) Acompanhamento (A)

Objetivo 2: Buscar a auto sustentabilidade da EVBL.

Macro Ação Estratégias F A

Gestão Contratar e treinar um Auxiliar de Secretaria

Aprimorar os procedimentos de administração e controle das informações da Escola

Realizar duas reuniões com o Conselho Consultivo

Aprovar e implantar o Regimento Interno da Escola

Atividades 
Oferecidas

Realizar o calendário semestral proposto, ampliando os dias de realização das 
atividades. ( QUA – DOM)

Implantar a modalidade de Velejar + nos Monotipos

Organizar os Planos de Cursos de todas as atividades oferecidas

Implantar o Programa Bolsa de Velejadores

Implantar a Rodada de Temas para os Cruzeiristas

Incentivar a realização dos cursos de Habilitação Marítima – Amadora pela empresa 
do Eduardo Bojunga de Oliveira

Criar um conjunto de atividade de ensino náutico na modalidade digital

Sistematizar as empresas que estão ministrando cursos de vela a partir do Clube dos 
Jangadeiros e propor parcerias

Secretaria 
Esportiva

Promover reuniões entre os responsáveis pela Secretaria Esportiva e a Direção da 
Escola

Buscar uma integração entre os alunos da Escola e os velejadores das fl otilhas

Parcerias e 
convênios

Buscar uma participação mais ativa da Escola no convenio entre o Clube dos 
Jangadeiros e a CBC

Dar continuidade às parcerias já estabelecidas pela Escola de Vela

Buscar parcerias para a confecção das velas para o Day Sailer

Buscar parcerias com as Faculdades que oferecem cursos de Educação Física

Sem necessidade de verba específi ca

Necessidade de investimento do Clube dos Jangadeiros
Valores previstos na receita de cursos e atividades propostas no período

Ações Realizadas

Ações em Andamento

Ações não Realizadas
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SÍNTESE DAS AÇÕES REALIZADAS

Sem necessidade de verba específi ca

Necessidade de investimento do Clube dos Jangadeiros
Valores previstos na receita de cursos e atividades propostas no período

Ações Realizadas

Ações em Andamento

Ações NÃO Realizadas

Legendas:
Fonte de Recurso (F) Acompanhamento (A)

Objetivo 3: Consolidar a imagem da EVBL no Clube dos Jangadeiros, como um espaço de ensino da 
prática de iatismo e preparação de novos atletas.

Macro Ação Estratégias F A

Divulgação 
Interna

Dar continuidade ao programa de divulgação da Escola nos canais de comunicação 
do Clube dos Jangadeiros

Atualizar de forma constante as informações e imagens sobre a Escola no site do 
Jangadeiros

Fomentar a ampliação do banco de imagens

Ter a participação ativa da Escola em todas as atividades esportivas e social 
propostas pelo Clube

Incentivar a participação dos alunos da Escola nas atividades recreativas propostas 
pelo Clube dos Jangadeiros

Promover ações de confraternização entre os alunos da Escola de Vela 

Realizar um trabalho de reaproximação da Escola com os alunos que participaram 
de atividades em 2018, 2019 e 2020

Divulgação 
Externa

Desenvolver o programa de divulgação da Escola de Vela nas escolas da zona sul de 
Porto Alegre

Buscar canais de divulgação das ações da Escola focando seu público alvo, junto 
com a Vice-comodoria de Marketing

Realizar um evento de captação de novos alunos envolvendo o público em geral

Sem necessidade de verba específi ca

Necessidade de investimento do Clube dos Jangadeiros
Valores previstos na receita de cursos e atividades propostas no período

Ações Realizadas

Ações em Andamento

Ações não Realizadas
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SÍNTESE DAS AÇÕES REALIZADAS
Em termos gerais foram propostas 46 ações, algumas mais complexas e outras mais simples, 

mas todas dependendo do esforço conjunto de toda equipe e , em alguns casos, de pessoas 
externas à Escola. A tabela abaixo demonstra uma síntese quantitativa com relação à Fonte de 
Recurso s e Acompanhamento das Ações.

Com relação à realização das ações temos que 63% das ações planejadas foram realizadas, 
17% estão em andamento e 20% não foram realizadas.

Analisando mais detalhadamente as ações Não Realizadas percebe-se que das nove (9) ações 
cinco(5) não foram realizadas por falta de aporte de recursos do Clube dos Jangadeiros.

Coluna Classifi cação Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 TOTAL

Fonte de Recurso Sem necessidade de verba específi ca 7 15 7 29

Necessidade de investimento do Clube 
dos Jangadeiros 6 1 1 8

Valores previstos na receita de cursos e 
atividades propostas 5 2 2 9

Acompanhamento Ações realizadas 6 14 9 29

Ações em andamento 6 1 1 8

Ações não realizadas 6 3 0 9
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Dentro do Planejamento da Escola de Vela Barra Limpa 2021, cada objetivo estratégico recebeu 
Indicadores para conseguir quantifi car os resultados alcançados através das metas estabe-
lecidas no início de 2021, como mostra a Tabela 2. Além disso, está demonstrado os resultados 
alncançados na última coluna.

RESULTADOS ALCANÇADOS

Objetivos estratégicos Indicadores Metas 
para 2021

Resultados 
alcançados

Buscar a qualifi cação dos produtos e serviços ofertados 
pela EVBL.

Número de atividades de 
qualifi cação dos instrutores/
monitores.

4 6

Número de embarcações que 
sofrerão melhorias.

10 10

Buscar a auto sustentabilidade da EVBL. Saldo fi nanceiro ao fi nal do período 
vigente. 

5% acima 
do valor de 

2020

451% acima 
do valor de 

2021

Número de alunos atendidos. 193 588

Número projetos, convênios ou 
parcerias que serão efetivadas.

3 3

Consolidar a imagem da EVBL no Clube dos Jangadeiros, 
como um espaço de ensino da prática de iatismo e
preparação de novos atletas. 

Numero de matérias que serão 
produzidas para divulgar a EVBL, 
dentro e/ou fora do Clube.

22 15

Numero de alunos da Escola que 
seguirão para as fl otilhas.

4 7

Número de novos associados 
vindos da participação de 
atividades na Escola.

4 5

Tabela 2: Quadro dos Indicadores, Metas Estabelecidas e Resultados Alcançados

A Tabela 2 mostra que a equipe responsável pelos trabalhos da Escola atingiu as metas propostas 
para o período de 2021, apesar de estar fechada durante 3 meses. Algumas metas tiveram seus 
resultados extremante altos, como o percentual do Saldo e o número de alunos atendidos, direta-
mente relacionados. Não tirando o mérito do trabalho da equipe, precisamos levar em conta que 
ainda estamos num período de ajuste das metas, pois essa previsão nunca tinha sido realizada. 
Portanto, os parâmetros podem estar mal dimensionados, principalmente com relação ao saldo 
positivo da Escola e o número de alunos atendidos.
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RESULTADOS ALCANÇADOS
Mas um fato é percebido por todos, tanto da equipe interna como dos alunos, familiares, 

associados e comodoria: a Escola está se reestruturando e apresentando resultados positivos
nunca percebidos.

A seguir, a Tabela 3 mostra a comparação dos resultados quantitativos dos anos de 2018, 2019, 
2020 e 2021. Importante ressaltar que o período de 2020 levou em consideração o mês de Janeiro 
de 2021 em função de funcionar apenas no período de NOV e DEZ de 2020. Entretanto, como ainda 
estamos num período de ajustes, fi xamos que os resultados de um período anual deverão levar em 
conta os 12 meses do ano em questão. Portanto, os resultados de 2021 são de Janeiro – Dezembro. 

 
Apesar de termos a comparação entre 2020 e 2021 e os resultados serem extremamente satis-

fatório, temos que levar em consideração que são dois períodos atípicos em função da pandemia.

Tabela 3: Quadro Comparativo dos Resultados Alcançados nos 4 últimos anos. 

Indicadores 2018 2019 2020 2021

Número de atividades de qualifi cação dos colabora-
dores, realizadas. ---- ---- 4 

participantes
6 

participantes

Número de embarcações que sofreram melhorias. ---- ---- 5 10

Número de novas embarcações adquiridas/doadas 
para o uso da Escola. 0 0 0 2

Saldo fi nanceiro ao fi nal do período vigente.
--- ---- R$ 5.653,65 R$ 

25.526,00

Numero de alunos atendidos. 166 193 133 588

Número de projetos, convênios ou parcerias efetivados. 1 2 3

Numero de matérias produzidas para divulgar a EVBL, 
dentro e fora do Clube. ---- ---- 11 15

Numero de alunos da Escola que seguiram para as 
fl otilhas. 7 4 0 7

Número de novos associados que participaram de 
atividades na Escola. ---- ---- 2 famílias 5 famílias
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RESULTADOS ALCANÇADOS
Além desses Indicadores, é importante analisar outros números relacionados com o Publico 

Alvo atingido em 2018, 2019, 2020 e 2021, tais como: 

Número de Alunos Atendidos
Como a Tabela 4 demonstra, o número de alunos atendidos cresceu 342% em 2021, com relação 

ao ano de 2020. Alguns aspectos que devemos levar em consideração: 
• O número de atividades oferecidas em 2021 cresceu signifi cativamente com relação ao ano de 

2020;
• Durante o ano de 2020 a Escola de Vela esteve fechada durante praticamente 10 meses, 

enquanto que no ano de 2021 a Escola parou somente 3 meses;
• O trabalho de divulgação da Escola foi priorizado em 2021, contribuindo signifi cativamente para 

este resultado.

Ano Número de Alunos

2018 166

2019 193

2020 133

2021 588

Tabela 4: número de alunos atendidos por período
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RESULTADOS ALCANÇADOS

Faixa Etária 2018 2019 2020 / Janeiro 2021 2021

Números
Absolutos % Números

Absolutos % Números
Absolutos % Números

Absolutos
%

Infantil 55 33% 85 44% 67 50% 269 46%

Juvenil 46 28% 50 26% 16 12% 55 9%

Adulto 65 39% 58 30% 50 38% 264 45%

TOTAL 166 193 133 588

Tabela 5: atendimento de número e alunos por faixa etária, em números absolutos e percentuais.

Gráfi co 1: Atendimento de Número e Alunos por faixa etária, em percentuais.

Faixa Etárias e Número de Alunos
Com relação às faixas etárias atendidas, percebe-se certo equilíbrio entre o número de alunos 

infantil e adulto, como demonstra a Tabela 5 e o Gráfi co 1.
Lembrando que o público infantil da Escola alimenta a base da pirâmide da formação de atletas 

do Clube, portanto deve ser priorizado no trabalho da Escola. Já com relação aos Adultos, pratica-
mente todos os 5 novos sócios foram de alunos desta faixa etária, portanto também estratégico 
para o Clube. 

Com relação ao público Juvenil, se for observado os número absolutos, tem-se um cresci-
mento expressivo em 2021, voltando os patamares de 2019 e 2018. Entretanto, quando comparado 
os percentuais em 2021 cai 3%, em função do grande crescimento de crianças e adultos neste 
período. O trabalho de captação do público dos adolescentes deverá permanecer e ser acen-
tuado em 2022.
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RESULTADOS ALCANÇADOS
Número de Alunos por Atividades Oferecidas

Na Tabela 6, estão estratifi cados o número de alunos atendidos por grupos de cursos ofertados. 
Lembrando que em 2021, cada grupo de curso ofertou uma série de atividades como exposto no 
calendário das atividades, na página 10. 

Grupo de cursos 2018 2019 2020 2021

Optmist 28 36 36 226

Cursos Férias 27 49 31 43

Monotipo 46 50 66 111

Velejar + --- --- --- 155

Oceano 37 27 --- ---

Arrais 28 26 39

Mestre --- 5 --- ---

Aulas Particulares 14

TOTAL 166 193 133 588

Tabela 6: número de alunos atendidos por grupo de cursos ofertados

Em 2021, o destaque foi a retomada dos cursos de Optimist, a grande procura dos cursos de 
Monotipo e Velejar +, atendendo o público Adulto e Juvenil. Também cresceu o número de aulas 
particulares, principalmente por Adultos com difi culdades em conciliar a atividade com seus 
compromissos profi ssionais. 



38

Rua Ernesto Paiva, 139
Bairro Tristeza 91920-200 - Porto Alegre -RS

Fone (51) 3094-5770
E-mail:escoladevela@jangadeiros.com.br

Site: www.jangadeiros.com.br

RESULTADOS ALCANÇADOS
Situação dos Alunos com relação ao Clube dos Jangadeiros

Outro dado importante a ser analisado é a situação dos alunos com relação ao Clube, se são 
associados ou não. Nos anos de 2018 e 2019 a relação entre alunos Não Sócios e Sócios foi desigual, 
ou seja, em média 73% dos alunos foram Não sócios, como mostra a Tabela 7.

Situação 2018 2019 2020 / JAN 2021 2021

Números
Absolutos % Números

Absolutos % Números
Absolutos % Números

Absolutos
%

Sócios 37 22% 57 30% 63 47% 270 46%

Não Sócios 129 78% 136 70% 70 53% 318 54%

TOTAL 166 193 133 588

Tabela 7: Quadro Comparativo do Número de Alunos Sócios e Não Sócios atendidos por ano.

Já em 2020, esta relação fi cou mais equilibrada, em torno dos 50%. Esse resultado se manteve 
em 2021 como mostra o Gráfi co 2.

Gráfi co 2: Número de Alunos Sócios e Não Sócios atendidos por ano.

Lembrando que, em 2020, duas famílias e em 2021 cinco famílias tornaram-se sócios do Clube 
dos Jangadeiros, desse universo de alunos Não sócios.
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE 2021
Como já mencionado anteriormente, no ano de 2021 a Escola de Vela trabalhou durante apenas 
10 meses. A Tabela 8 traz um resumo fi nanceiro deste período, demonstrando que a arrecadação 
anual foi maior que o total de débitos, resultando num saldo positivo de R$ 25.536,00.

Tabela 8: Resumo de 2021 do Balanço Financeiro da Escola de Vela 

Importante considerar que a composição de Débitos estão todos os custos dos Instrutores e Mo-
nitores, combustível dos botes, despesas gastas com manutenção e restauração das embarca-
ções bem como a parcela da Escola na compra do motor para o Ranger 22. 

Com relação aos Créditos, as fontes colocadas no tópico dos Convênios é um valor do Fundo de 
Vela e do projeto da CBC para pagamento dos honorários do instrutor Peter Nehn. No tópico Ati-
vidades estão todos os cursos ministrados na Escola, bem como outras atividades que renderam 
positivamente para a Escola.

TOTAL ANUAL 

CATEGORIAS CREDITO DEBITO

CONVENIOS R$ 32.640,00

PESSOAL R$ 122.784,12

ATIVIDADES R$ 132.705,20

COMBUSTIVEL R$ 7.128,29

MANUTENÇÃO 
EMBARCAÇÃO R$ 8.547,62

DESPESAS ESCRITÓRIO R$ 1.349,17

TOTAL R$ 165.345,20 R$ 139.809,20

SALDO R$ 25.536,00

Na próxima página está o resumo mensal deste Balanço Financeiro de 2021.
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE 2021
Janeiro Fevereiro Março Abril

Categorias Crédito Debito Crédito Debito Crédito Debito Crédito Debito

Convênios R$ 2.720,00 R$ 2.720,00 R$ 2.720,00 R$ 2.720,00

Pessoal R$ 8.290,01 R$ 3.950,01 R$ 3.950,01 R$ 7.310,01

Atividades R$ 11.503,00 R$ 913,00

Combustível R$ 602,11

Manutenção embarcação R$ 200,00 R$ 1.172,62

Despesas escritório R$ 123,43

Total R$ 14.223,00 R$ 9.215,54 R$ 2.720,00 R$ 3.950,01 R$ 2.720,00 R$ 3.950,01 R$ 3.633,00 R$ 8.482,63

Saldo R$ 5.007,46 -R$ 1.230,01 -R$ 1.230,01 -R$ 4.849,63

Setembro Outubro Novembro Dezembro

Categorias Crédito Debito Crédito Debito Crédito Debito Crédito Debito

Convênios R$ 2.720,00 R$ 2.720,00 R$ 2.720,00 R$ 2.720,00

Pessoal R$ 13.960,01 R$ 13.372,01 R$ 13.106,01 R$ 8.472,01

Atividades R$ 19.252,00 R$ 14.725,40 R$ 17.789,00 R$ 16.907,00

Combustível R$ 999,77 R$ 1.020,65 R$ 1.186,90 R$ 350,89

Manutenção embarcação R$ 820,00 R$ 750,00 R$ 900,00 R$ 650,00

Despesas escritório R$ 54,15 R$ 542,50 R$ 105,00 R$ 105,00

Total R$ 21.972,00 R$ 15.833,93 R$ 17.445,40 R$ 15.685,16
R$ 

20.509,00
R$ 15.297,91 R$ 19.627,00 R$ 9.577,90

Saldo R$ 6.138,07 R$ 1.760,25 R$ 5.211,09 R$ 10.049,10

Maio Junho Julho Agosto

Categoorias Crédito Debito Crédito Debito Crédito Debito Crédito Débito

Convênios R$ 2.720,00 R$ 2.720,00 R$ 2.720,00 R$ 2.720,00

Pessoal R$ 12.294,01 R$ 11.070,01 R$ 13.302,01 R$ 13.708.01

Atividades R$ 12.212,80 R$ 12.486,00 R$ 13.269,00 R$ 13.648,00

Combustível R$ 846,39 R$ 513,61 R$ 1.001,00 R$ 616,97

Manutenção embracação R$ 1.185,00 R$ 1.185,00 R$ 1.185,00 R$ 500,00

Despesas escritório R$ 105,54 R$ 104,72 R$ 141,19 R$ 67,65

Total R$ 14.932,80 R$ 14.430,94 R$ 15.206,00 R$ 12.873,34 R$ 15.989,00 R$ 15.629,20 R$ 16.368,00 R$ 14.892,63

Saldo R$ 501,86 R$ 2.332,66 R$ 359,80 R$ 1.475,37
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Dando continuidade às ações desenvolvidas em 2021, a Diretoria da Escola de Vela vem propor 
o seguinte plano de ação para o período de JAN - DEZ/22. Lembrando que as metas estabelecidas 
estão levando em consideração um período normal, sem fechamento do Clube devido a pandemia.

Indicadores e Metas
A Escola segue com os mesmos Indicadores trabalhados em 2021, mas com Metas diferen-

ciadas e mais desafi adoras.

PLANEJAMENTO PARA 2022

Objetivos estratégicos Indicadores Metas

Buscar a qualifi cação dos 
produtos e serviços ofertados 
pela EVBL

Número de atividades de qualifi cação dos 
instrutores/monitores. 8

Número de embarcações que sofrerão 
melhorias. 20

Buscar a auto 
sustentabilidade da EVBL

Saldo fi nanceiro ao fi nal do período vigente. 10% Acima do valor de 2021

Número de alunos atendidos. + 10% = 648

Número projetos, convênios ou parcerias que 
serão efetivadas. 3

Consolidar a imagem da EVBL 
no Clube dos Jangadeiros, 
como um espaço de ensino 
da prática de iatismo e 
preparação de novos atletas.

Numero de matérias que serão produzidas 
para divulgar a EVBL, dentro e/ou fora do clube. 22

Numero de alunos da escola que seguirão 
para as fl otilhas. 9

Número de novos associados vindos da 
participação de atividades na escola. 7
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Mercado Alvo
Para buscar novos alunos, principalmente o público Juvenil e Adulto, os trabalhos da Escola 

focarão nos seguintes mercados:
• Alunos que passaram pela Escola nos anos de 2018, 2019 e 2020 e que perderam o contato;
• Cruzeiristas e seus familiares do Jangadeiros;
• Escolas de ensino fundamental e médio da Zona Sul de Porto Alegre;
• Faculdades com curso de Graduação e Pós-Graduação em Educação Física.

Estratégias Propostas
A seguir são apresentadas as ações propostas por Objetivo Estratégico, para o período de 2022. 

Na coluna da Fonte dos Recursos as ações estão classifi cadas em três grupos de Fonte:

PLANEJAMENTO PARA 2022

Grupo 1: Sem necessidade de verba específi ca.

Grupo 2: Necessidade de investimento do Clube dos Jangadeiros.

Grupo 3: Valores previstos na receita de cursos e atividades propostas no período.
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Grupo 1: Sem necessidade de verba específi ca.

Grupo 2: Necessidade de investimento do Clube dos Jangadeiros.

Grupo 3: Valores previstos na receita de cursos e atividades propostas no período.

Legendas: Fontes de Recursos (F)

Objetivo 1: Buscar a qualifi cação dos produtos e serviços ofertados pela EVBL.

Macro Ação Estratégias F

Prédio da Escola Solucionar a questão da entrada de água no telhado da Escola.

Realizar manutenção nas janelas da Escola e troca de vidros quebrados.

Trocar geladeira e fogão da cozinha da Escola para melhor atender os instrutores/monitores e alunos. 

Área Externa da 
Escola

Melhorar o paisagismo ao redor da Escola.

Colocar no gramado 2 optimist não usados nas aulas para as crianças brincarem.

Área Interna da 
Escola

Criar uma ambientação mais signifi cativa para os alunos e seus familiares no hall de entrada da Escola.

Criar uma ambientação mais visual dos conceitos básicos da vela dentro das salas de aulas.

Equipamentos Organização e implantação de um programa de manutenção das embarcações da Escola.

Buscar parcerias para substituição das velas dos monotipos.

Realizar pintura e adesivagem no ranger 22.

Realizar pintura e adesivagem em 20 optimist. 

Adquirir 2 dingues. 

Equipar as embarcações com materiais do projeto da CBC.

Adquirir 40 novos baldes para os optimist.

Instrutores/
Monitores

Fomentar o Programa de Formação de Monitores.

Buscar 1 monitora feminina para os cursos de Optimist.

Buscar 2 monitores para os cursos de Monotipo.

Buscar instrutor para os cursos com o Ranger 22.

Estimular a participação dos instrutores e monitores nas capacitações oferecidas pela CBVela.

Promover bate-papo entre os instrutores/monitores e profi ssionais de áreas envolvendo o ensino do iatismo.

Avaliação Implantar o sistema de avaliação em todas as atividades oferecidas pela Escola.

Realizar reuniões mensais entre diretoria e instrutores/monitores para avaliação das atividades e propor correções.

Material Didático Desenvolver novos materiais didáticos como, por exemplo, vídeos, quadros, jogos

PLANEJAMENTO PARA 2022

Grupo 1: Sem necessidade de verba específi ca.

Grupo 2: Necessidade de investimento do Clube dos Jangadeiros.

Grupo 3: Valores previstos na receita de cursos e atividades propostas no período.
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Grupo 1: Sem necessidade de verba específi ca.

Grupo 2: Necessidade de investimento do Clube dos Jangadeiros.

Grupo 3: Valores previstos na receita de cursos e atividades propostas no período.

Legendas: Fontes de Recursos (F)

PLANEJAMENTO PARA 2022
Objetivo 2: Buscar a auto sustentabilidade da EVBL.

Macro Ação Estratégias F

Gestão Aprimorar os procedimentos de administração e controle das informações da Escola

Realizar duas reuniões com o Conselho Consultivo

Dar continuidade nos procedimentos administrativos desenvolvidos em 2020/21.

Atividades Oferecidas Criar um programa para os novos sócios do Jangadeiros participarem das atividades
da EVBL. 

Ampliar as atividades propostas para o período de TER – SEX da semana. 

Aprimorar as atividade de ensino náutico na modalidade digital.

Implantar o Programa Bolsa de Velejadores.

Realizar uma Clinica para Cruzeiristas por semestre.

Realizar Bimestralmente um Bate-papo entre Cruzeiristas. 

Criar a modalidade de Vela de Oceano para Cruzeiristas com diversos cursos. 

Incentivar a realização dos cursos de Habilitação Marítima Amadora: Arrais e Mestre, 
pela empresa do Eduardo Bojunga de Oliveira.

Fomentar a realização de atividades diferenciadas para os alunos que fi nalizaram os 
cursos de monotipo e oceano. 

Flotilhas Ativar a contra partida do Fundo de Vela

Buscar uma integração entre os alunos da Escola e os velejadores das fl otilhas

Parcerias e convênios Buscar uma participação mais ativa da Escola no convenio entre o Clube dos 
Jangadeiros e a CBC

Dar continuidade às parcerias já estabelecidas pela Escola de Vela

Buscar parcerias para a confecção das velas dos monotipos.

Buscar parcerias para a realização da pinturas nas embarcações da EVBL. 

Grupo 1: Sem necessidade de verba específi ca.

Grupo 2: Necessidade de investimento do Clube dos Jangadeiros.

Grupo 3: Valores previstos na receita de cursos e atividades propostas no período.
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Grupo 1: Sem necessidade de verba específi ca.

Grupo 2: Necessidade de investimento do Clube dos Jangadeiros.

Grupo 3: Valores previstos na receita de cursos e atividades propostas no período.

Legendas: Fontes de Recursos (F)

PLANEJAMENTO PARA 2022
Objetivo 3: Consolidar a imagem da EVBL no Clube dos Jangadeiros, como um espaço de ensino da 

prática de iatismo e preparação de novos atletas.

Macro Ação Estratégias F

Divulgação Interna Dar continuidade ao programa de divulgação da Escola nos canais de 
comunicação do Clube dos Jangadeiros.

Atualizar de forma constante as informações e imagens sobre a Escola no site 
do Jangadeiros.

Fomentar a divulgação das atividades da EVBL no Instagram, tanto da Escola 
como do Jangadeiros. 

Ter a participação ativa da Escola em todas as atividades esportivas e social 
propostas pelo Clube.

Incentivar a participação dos alunos da Escola nas atividades recreativas 
propostas pelo Clube dos Jangadeiros.

Promover ações de confraternização entre os alunos da Escola de Vela. 

Realizar um trabalho de reaproximação da Escola com os alunos que 
participaram de atividades em 2018, 2019 e 2020.

Fomentar o uso de grupos de whats para divulgação das atividades da Escola. 

Solicitar a colocação do logo da EVBL com a chamada “Eu comecei aqui”, 
em todas as peças publicitárias dos resultados favoráveis dos atletas do 
Jangadeiros que passaram pela Escola. 

Divulgação Externa Desenvolver o programa de divulgação da Escola de Vela nas escolas da zona 
Sul de Porto Alegre.

Buscar canais de divulgação das ações da Escola focando seu público alvo, 
junto com a Vice-comodoria de Marketing.

Grupo 1: Sem necessidade de verba específi ca.

Grupo 2: Necessidade de investimento do Clube dos Jangadeiros.

Grupo 3: Valores previstos na receita de cursos e atividades propostas no período.



46

Rua Ernesto Paiva, 139
Bairro Tristeza 91920-200 - Porto Alegre -RS

Fone (51) 3094-5770
E-mail:escoladevela@jangadeiros.com.br

Site: www.jangadeiros.com.br

Proposta do Calendário para o 1º Semestre/22
A seguir a proposta das atividades que serão ofertadas pela Escola durante o Verão:

PLANEJAMENTO PARA 2022

Escola verão - janeiro

Colonia de férias

Turma Horário Dias Idade Vagas Valores

Segunda à sexta 14Hs - 17hs 03/01 À 31//01 de 6 a 10 anos
15 Alunos 

por dia
--

Optimist vermelho - fl otilha

Turma Horário Dias Idade Vagas Valores

Quarta 14Hs - 17hs 12, 19 e 26/01
-- 8 Alunos 

PI - R$ 317,00
CONT - R$ 380,00

NS - R$ 444,00Sábado 09Hs - 12hs 15, 22 e 29/01

Velejar +

Turma Horário Dias Idade Vagas Valores

Quinta-feira 14Hs - 17hs 06, 13, 20 e 27/01 --

8 Alunos 
PI - R$ 185,00

CONT - R$ 222,00
NS - R$ 259,00

Sexta-feira 14Hs - 17hs 07, 14, 21 e 28/01 --

Sábado 14Hs - 17hs 08, 15 e 22/01 --

Domingo 14Hs - 17hs 09, 16 e 23/01 --

Monotipo básico 

Turma Horário Dias Idade Vagas Valores

Sexta,
sábado e domingo

18H30 às 20h30 (sexta) 
9h às 12h (sábado e domingo)

Sexta: 07, 14 e 21/01
Sábado: 08, 15 e 22/01

Domingo: 09, 16 e 23/01

a partir dos 
13 anos

8 Alunos 
PI - R$ 422,00

CONT - R$ 506,00
NS - R$ 600,00

Monotipo avançado

Turma Horário Dias Idade Vagas Valores

Domingo
9H às 12h

14hs às 17hs
30/01

a partir dos 
13 anos

4 Alunos
PI - R$ 280,00

CONT - R$ 336,00
NS - R$ 392,00

Monotipo avançado

Turma Horário Dias Idade Vagas Valores

Sábado e domingo
14H às 17h (sábado) 
9h às 12h (domingo)

Sábado: 08, 15 e 22/01
Domingo: 09, 16 e 23/01

a partir dos 
13 anos

4 Alunos 
PI - R$ 360,00

CONT - R$ 432,00
NS - R$ 504,00

Arrais amador

Turma Horário Dias Idade Vagas Valores

Turma 1 e 2:
terça, quinta e 

sábado.

19Hs ás 21h30 (terça e quinta)
09hs às 16hs (sábado)

Terça – 11/01
Quinta – 13/01

Sábado – 15/01

a partir dos 
18 anos

5 Alunos
SÓCIO - R$ 600,00

NS - R$ 650,00
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Proposta do Calendário para o 1º Semestre/22
A seguir a proposta das atividades que serão ofertadas pela Escola durante o Verão:

PLANEJAMENTO PARA 2022

Escola verão - Fevereiro

Colonia de férias

Turma Horário Dias Idade Vagas Valores

Segunda à sexta 14Hs - 17hs 01/02 à 25/02 de 6 a 10 anos
15 Alunos 

por dia
--

Optimist vermelho - fl otilha

Turma Horário Dias Idade Vagas Valores

Quarta 14Hs - 17hs 09, 16 e 23/02
-- 8 Alunos 

PI - R$ 317,00
CONT - R$ 380,00

NS - R$ 444,00Sábado 09Hs - 12hs 05, 12 e 19/021

Velejar +

Turma Horário Dias Idade Vagas Valores

Quinta-feira 14Hs - 17hs 03, 10, 17 e 24/02 --

8 Alunos 
PI - R$ 185,00

CONT - R$ 222,00
NS - R$ 259,00

Sexta-feira 14Hs - 17hs 04, 11, 18 e 25/02 --

Sábado 14Hs - 17hs 05, 12 e 19/02 --

Domingo 14Hs - 17hs 06, 13 e 20/02 --

Monotipo básico 

Turma Horário Dias Idade Vagas Valores

Sexta,
sábado e domingo

18H30 às 20h30 (sexta) 
9h às 12h (sábado e domingo)

Sexta: 04, 11 e 18/02
Sábado: 05, 12 e 19/02

Domingo: 06, 13 e 20/02

a partir dos 
13 anos

8 Alunos 
PI - R$ 422,00

CONT - R$ 506,00
NS - R$ 600,00

Monotipo avançado

Turma Horário Dias Idade Vagas Valores

Domingo
9H às 12h

14hs às 17hs
26/21

a partir dos 
13 anos

4 Alunos
PI - R$ 280,00

CONT - R$ 336,00
NS - R$ 392,00

Arrais Amador

Turma Horário Dias Idade Vagas Valores

Turma 1 - Quarta 
Sexta e Sábado

19h às 21h30 (Quarta e Sexta) 
9h às 16h (Sábado)

Quarta 16/02
Sexta 18/02

Sábado 19/02
-- 5 Alunos 

SÓCIO - R$ 600,00
NS - R$ 650,00

Mestre

Turma Horário Dias Idade Vagas Valores

Turma 1 - Terça e 
Quinta

19Hs ás 21h30
Terça – 15 e 22/02
Quinta – 17 e 24/02

-- 5 Alunos
SÓCIO - R$ 680,00

NS - R$ 750,00
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PLANEJAMENTO PARA 2022
A seguir a proposta de atividades que serão ofertadas pela escola a partir de março:

Público Atividade Dias da semana Horários Vagas

Infantil

Optimist Branco

Sábado 9 Hs - 12 Hs 8

Domingo 9 Hs - 12 Hs 8

Quarta 9 Hs - 12 Hs 8

Optimist Azul Sábado e Domingo 14 Hs - 17 Hs 8

Optimist Vermelho
Sábado e
Domingo

9 Hs - 12 Hs
14 Hs - 17 Hs

4

Juvenil
(12 - 17 anos) Velejar + Jovem Sexta 14 Hs - 17 Hs 8

Juvenil e Adulto
Monotipo Básico 24 Hs

Sexta
Sábado e Domingo

18 Hs 30 min - 20 Hs 30 min (teoria)
9 Hs - 12 Hs (prática)

8

Velejar +
Sábado 14 Hs - 17 Hs 8

Domingo 14 Hs - 17 Hs 8

Velejar + Adulto Quinta 14 Hs - 17 Hs 8

Vela de Cruzeiro
Quinta

Sábado e
Domingo

18 Hs 30 min - 20 Hs 30 min (online)
14 Hs - 17 Hs
9 Hs - 16 Hs

4

Monotipo Avançado: 
Iniciação a regata (18 Hs)

Sábado e
Domingo

14 Hs - 17 Hs
9 Hs - 12 Hs

4

Aulas avulsas de monotipo a combinar 3

Aulas particulares a combinar 1
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Proposta de Valores para o 1º Semestre/22
A seguir o quadro dos valores das Atividades proposta para o 1º Semestre de 2022. Os valores 

tiveram um aumento de 20% com relação aos valores praticados em 2021. 

PLANEJAMENTO PARA 2022

Publico Atividade Com embarcação da escola - valor individual

Proprietário ilha Contribuinte Não sócio

Infantil  Optimist branco R$ 185,00 R$ 222,00 R$ 259,00

Optimist azul R$ 317,00 R$ 380,00 R$ 444,00

Optimist vermelho R$ 317,00 R$ 380,00 R$ 444,00

Juvenil 
&adulto

Monotipo basico 24hs R$ 422,00 R$ 506,00 R$ 600,00

Velejar + R$ 185,00 R$ 222,00 R$ 259,00

Vela de Cruzeiro R$ 604,00 R$ 725,00 R$ 845,00

Monotipo avançado- iniciação a regata 18hs R$ 360,00 R$ 432,00 R$ 504,00

Aulas avulsas de monotipo R$ 144,00 R$ 173,00 R$ 202,00

Aulas particulares R$ 360,00 R$ 432,00 R$ 504,00
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