
ANO TEMÁTICO ALJ -
PROJETO DE 2017



▪ Valorizar associados que conquistaram vitórias pelo Clube, reviver a história e 
estimular as novas gerações

▪ Promover Encontro de gerações e a troca experiências
▪ Clube se renovando e sempre fazendo parte da vida dos associados
▪ Oportunidade de valorizar a história, a experiência das pessoas promovendo, 

bem estar, união e integração

PREMISSAS 

OBJETIVO e METODOLOGIA
▪ Promover eventos que viabilizem a troca de experiências e a integração de associados que fazem parte 

da história do Clube. Instigar o associado a valorizar e vivenciar experiências entre passado, presente e 
futuro, buscando fortalecer o vínculo emocional e os valores familiares. 

▪ Associar a temática a eventos que já constam no cronograma do Clube buscando engajar o associado 
ao projeto; criar novos eventos que promovam o objetivo do projeto. Associar o projeto a uma 
identidade visual e materiais que apoiem no engajamento e na difusão do projeto.



▪ Ciclo de Palestras - Em março, dentro do Ciclo de Palestras das Escolas Esportivas ALJ, ocorreu um 
encontro com o tema “Caminhos do Esportes - O papel do esporte na vida pessoal e profissional”, com 
depoimentos de Paulo Taicher (tênis), Luis Felipe Carchedi e Toshio Tadano (natação). Em dezembro, o 
evento fará outra abordagem do tema Gerações. 

▪ Aulas com participação do Thomaz Koch – Ídolo da Copa Davis de 1966, o ex-tenista Thomaz Koch, 
acompanhou os treinamentos nas quadras da sede Marquês do Herval. Uma nova edição do encontro 
poderá acontecer dentro do projeto.

▪ Closed Natação – Em novembro, a piscina semiolímpica reunirá alunos da Natação  com atletas de 
todas as equipes, da Petiz à Máster. 

▪ Pais & Filhos / Forte & Fracos : Em família, diversas gerações de tenistas entram nas quadras da Sede 
Marquês do Herval para realizar jogos festivos.

▪ Rei da Quadra + Tênis à Moda Antiga: A quadra ganha ares de desafio e diversão em uma 
confraternização especial organizada pelos professores de Tênis. Este ano, um desafio surpresa fará os 
tenistas reviverem o passado.

ÁREA DE ESPORTES



ÁREA SOCIAL E CULTURAL

▪ Encontro Musical: Um evento descontraído promete reunir gerações de músicos para embalar so
convidados no Bar Inglês.

▪ Agenda do Debut 2017: Há 64 anos o Debut sempre encantou! Este ano, debutantes das primeiras 
edições irão participar da agenda pré-debut, contando como foi a sua experiência. 

▪ Juvenil Solidário: O projeto está tendo cada vez mais ações e engajamento dos associados. Em 2017, a 
valorização do ser humano e a aproximação entre diferentes pessoas com objetivo de ajudar também 
será tema do Juvenil Solidário.

▪ 60 anos do Futsal: Em 2017, o Futsal do Juvenil resgata uma história de grandes jogos montando times e 
fazendo torneios comemorativos.

▪ Destaques Esportivos: No encerramento do ano Esportivo ALJ, homenagens a jovens destaques do 
esporte e consagrados atletas do Clube reúne amigos e familiares nos Salões Leopoldina.

ÁREA DE ESPORTES



▪ Site & E-mail: Notícia site, Página de apresentação projeto, envio de e-mails 

▪ Impressos: Cartazes, Adesivos Catracas, Toten itinerante

▪ Selo: Inclusão da identidade Visual nos eventos que têm a temática 

▪ Revista ALJ: Matéria de capa edição Junho/Julho  - Editorias abordam o tema: Com a Palavra: Entrevista com 

Associados que têm mais de uma geração fazendo atividades no Clube // Bem Estar: Matérias que visam 

mostrar como as gerações vivenciam o Clube.

▪ Ações contínuas nas Redes – Montar cronograma para: materiais de apresentação do projeto, divulgação da 

linha do tempo , divulgação dos eventos do calendário, ações de engajamento. Criar eventos e postar fotos e 

vídeos das ações.

▪ Ação de engajamento: Linha do Tempo: um resgate de histórias dos associados pelo Clube.

COMUNICAÇÃO DO PROJETO



MATERIAIS

Faixa de quadra

Cartaz e e-mail mkt

Capa Revista

Adesivo Catraca


