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Apresentação

 O Clube Esportivo Helvetia e uma associação civil sem fins lucrativos, fundado em 23 de março de

1962, no bairro do planalto paulista em São Paulo, capital. O Clube tem por finalidade proporcionar

a seus associados, a prática de esportes em geral, formal e não formal, atividades sociais, culturais,

recreativas e cívicas.

 Possui atualmente 1.680 associados, entre crianças, adultos e idosos.

 Temos 36 modalidades entre esportiva e cultural, cerca de 1.600 pessoas semanalmente participam

das nossas modalidades.

 Possuímos não somente associados praticantes de atividades, como também não associados.

Algumas modalidades são abertas a comunidade (tênis, futebol, ginástica artística, patinação

artística, boxe, muay thai, entre outras) com limitação de vagas.

 As atividades mencionadas neste relatório foram promovidas pelo CLUBE ESPORTIVO HELVETIA.



2020
Em Janeiro de 2020 o Clube promoveu a Recreação nas Férias, onde crianças de 04 a 12 anos, associadas e não associados, passam a

semana conosco, praticando diversas atividades das 09h as 18h. Neste ano tivemos a participação de 220 crianças. 

Em Fevereiro tivemos a realização de dois eventos, um Baile de Carnaval para 200 associados no nosso Salão Maisson Suisse e tivemos 

também o Circuito de Tênis Simples que contou com a inscrição de 100 associados.

Nesse mesmo ano após a pandemia, o Departamento de Tênis inaugurou sua quadra de areia, promovendo um evento para seus 

associados, em um domingo de manhã, contou com cerca de 100 pessoas, que praticaram as modalidades de areia. 



2021
Abril à Julho 
Com o retorno das atividades no Clube pós pandemia em Abril, o Clube promoveu a Campanha de arrecadação de Alimento, arrecadando

entre seus associados e a comunicada ao redor, mais de 3 toneladas de alimentos, onde foram doados para instituições carentes parceiras 

do clube.

O Departamento de Tênis promoveu o Circuito de Tênis em Junho, e recebeu 100 inscrições de associados, este torneio dura em torno de 3 

meses, o que movimenta o Clube aos finais de semana. Ao final de evento fechamos com uma festa de confraternização entre os tenistas.

Em Julho o Clube promoveu a Campanha do Agasalho que arrecadou cerca de 1200 peças de roupas / agasalhos e doou para instituições 

carentes parceiras.

. 



O Departamento de Tênis promoveu o Circuito de Duplas Interno em Agosto e contou com mais de 75 duplas, que 

disputaram o torneio durante 2 meses, reunindo público para assistirem os confrontos.

Já o Departamento Esportivo promoveu o Show da Patinação Artística com o tema Alice no País das Maravilhas e contou 

com 150 telespectadores entre eles associados e não associados.

O futsal do clube participa da Copa Sindi Clube com os sub 11, sub 13 e sub 15, levando Prata, Ouro e Bronze 

respectivamente. 

2021
Agosto e Setembro 



O Departamento de Esportes inaugurou a Piscina Aquecida e contou com 200 associados para prestigiar esse 

momento. Ainda no mês de Outubro o Departamento de Esportes promoveu um Torneio de Vôlei de Praia e contou 

com 90 associados participando. 

O Departamento de Tênis realizou um Torneio Infantil que obteve 60 inscrições entre elas associados e não 

associados que fazem aula no clube. Este torneio teve a duração de 3 finais de semana.

2021
Outubro



Em Novembro o Departamento de Esportes promoveu a Semana da Segurança Aquática para os alunos da natação, 

tivemos 120 alunos participando.

Em Dezembro o Departamento de Esportes realizou a troca de faixa dos alunos do Judô e também o Festival de 

Ginástica Artística para associados e não associados inscritos na modalidade. Tivemos também o Torneio de Futsal 

Adulto para associados com a participação de 80 inscritos.

2021
Novembro e Dezembro 



O Relatório de Atividades foi elaborado pela administração e Diretoria

Executiva do Clube Esportivo Helvetia.

Estamos a disposição:

www.clubehelvetia.com.br

helvetia@clubehelvetia.com.br

http://www.clubehelvetia.com.br/
mailto:rafaella@clubehelvetia.com.br

