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1 – Apresentação 

O presente relatório visa consolidar as informações sobre a 
execução das atividades do Programa Barueri Esporte For-
te, realizadas durante o período de Setembro a Dezembro 
de 2017, ou seja, execução anual parcial (quatro meses) 
de 2017.
O documento atende às especifi cações contidas no Contra-
to nº 481/17 datado em 01/09/2017 referente ao Programa 
Barueri Esporte Forte, processo licitatório – Seleção Públi-
ca nº 07/2017, de 28/07/2017, da Prefeitura de Barueri.
O Contrato de Gestão tem como objetivo a implantação, 
gerenciamento, operacionalização e desenvolvimento de 
atividades de prática desportiva de núcleos de segmentos 
esportivos do Programa Barueri Esporte Forte, em confor-
midade com os anexos: Anexo Técnico I – Defi nição de 
Produção Quantitativa; Anexo Técnico II – Regras do Sis-
tema de Repasse; e Anexo Técnico III – Defi nição e Avalia-
ção dos Indicadores de Qualidade.      

As informações apresentadas referem-se aos objetivos, às 
metas pactuadas, aos resultados atingidos, ao cronograma 
de prazos e aos critérios de avaliação com os indicadores 
de resultados encontram-se presentes na descrição de ser-
viços contratados, demonstrado por meio das ações e dos 
resultados alcançados no período, além dos problemas, 
conhecimento gerado e lições aprendidas. 

A seguir são detalhadas as ações realizadas no período, 
conforme a seguinte organização:
� Atividades desenvolvidas nas Escolas de Esporte
� Núcleos de Rendimento
� Secretaria da Mulher; Secretaria da Pessoa com 
Defi ciência (SDPD); Secretaria de Assistência e Desenvol-
vimento Social (Parque da Maturidade) e Vida Saudável.
� Demonstrativo dos lanches servidos no período, in-
cluindo Kits Lanches
� Atividades realizadas pelo Setor de Recursos Hu-
manos
� Serviço de Nutrição 
� Supervisão 
� Departamento de Fisioterapia 
� Formação Continuada 
� Planejamento institucional e Proposta Pedagógica
� Eventos
� Consultoria 

DAS ATIVIDADES REALIZADAS

� Atividades desenvolvidas nos Núcleos Esportivos

O mês de setembro destinou-se às atividades de divulga-
ção, matrículas e formação das turmas.
Em todos os meses as metas foram alcançadas, consoli-
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Ressalta-se, que a meta total foi atingida, mas algumas mo-
dalidades possuem uma procura menor como é possível 
observar no quadro e por isso não atingiram a meta mensal. 
Dessa forma, é necessário realizar alguns ajustes no Plano 
de Trabalho de 2018 com relação às metas e demandas de 
cada modalidade.  
Com relação ao rendimento, o Departamento de Treina-
mento e Alta Performance (DETAP) também cumpriu o 

alcance total das metas estabelecidas como demonstra o 
quadro abaixo. Algumas modalidades fi caram abaixo, mas 
com números bem próximos aos estabelecidos (outras mo-
dalidades ultrapassaram as metas e na média elas foram 
cumpridas). 

dando 100% da oferta contratada, como demonstra o quadro abaixo.
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No mês de outubro não houve aferição dos evadidos, pois 
em setembro, por tratar-se do mês de implantação, foram 
realizadas as matrículas e divulgação das atividades nos 
núcleos.

Já nos meses seguintes, as evasões foram contabilizadas 
e coletas as justifi cativas em cada uma das modalidades, 
conforme o quadro.

As metas referentes às Secretarias parceiras, também foram atingidas na média, conforme demonstra o quadro abaixo.



5 BARUERI ESPORTE FORTE



6BARUERI ESPORTE FORTE

Demonstrativo dos lanches servidos 

O quadro demonstra que a evasão aferida, na maior parte 
das modalidades, é considerada baixa, perfazendo um per-
centual menor que 20%. 
Um dado importante a ser considerado, é que houve a al-
teração do critério de evasão, que anteriormente era con-
siderada após dois meses de faltas consecutivas e a partir 

de novembro passou a se contabilizar quatro faltas conse-
cutivas, ou seja, um mês.
Ressalta-se, que o levantamento dos motivos da evasão 
confi gura-se como uma das principais estratégias para 
combatê-la e reduzi-la. 
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Controle de assiduidade 

Ressalta-se, que os Kits Lanches são fornecidos nos even-
tos externos e internos das diversas modalidades. Esses 
Kits Lanches são solicitados também para competições 
e treinamento das modalidades que possuem equipes de 
rendimento. 
A média de lanches distribuídos não alcançou a meta de 
3000 lanches por dia, fi cando em torno de 2500 lanches. 
Isto ocorreu porque, algumas modalidades são realizadas 
em escolas públicas e estas retardaram a autorização para 
a distribuição e entrega dos lanches para os alunos que 
frequentam atividades nesses locais. 
 
Recursos Humanos

O mês de setembro de 2017 teve atividades voltadas à im-
plantação e dentre as principais atividades do RH destaca-
ram-se: processo de chamamento público para a contrata-
ção dos empregados CLT e PJ; elaboração e submissão do 
Regulamento dos Recursos Humanos para a Comissão de 
Análise de Projetos; e controle de assiduidade dos instru-

tores esportivos.
Ressalta-se, que cada uma dessas ações foi detalhada no 
Relatório Técnico do mês de setembro, enviado à Comis-
são de Análises de Projetos.   
Com relação ao desempenho de assiduidade dos profi s-
sionais do Programa, houve 100% de presença dos ins-
trutores esportivos (73), instrutores/supervisores (05) e dos 
fi sioterapeutas (04). 
Todos os profi ssionais possuem formação conforme a exi-
gência do processo de seleção e trouxeram as comprova-
ções, tanto acadêmica quanto dos Registros de Conselhos 
Profi ssional. Nos meses de outubro, novembro e dezem-
bro, as atividades da área centraram-se nas ações que vi-
sam o cumprimento das normas, das obrigações legais e 
contratuais. 
Com relação ao controle de assiduidade mensal dos instru-
tores esportivos, este revela que houve um número baixo 
de ausências, que não prejudicou o andamento e a qua-
lidade da oferta das atividades (razão profi ssional versus 
aluno). 
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No que tange ao processo de substituição de funcionários com justifi cativas, os meses de outubro e de novembro não 
apresentaram um número signifi cativo de substituições, conforme indica o quadro abaixo.

Ressalta-se, que no mês de dezembro houve um núme-
ro signifi cativo de substituição de funcionários em função 
da necessidade de mudança da forma de contratação dos 
prestadores de serviço PJ para o regime CLT (processo 
que ocorrerá em janeiro de 2018, conforme o Edital de Se-
leção Pública/01/2018). 
Essa alteração procurou atender à recomendação realiza-
da em audiência, ocorrida em 22 de novembro de 2017, 
com o Ministério Público do Trabalho e o Sindicato dos 
Profi ssionais de Educação Física de São Paulo e Região 

e o Instituto de Cidadania Raízes, conforme Anexo (Ata da 
Reunião de Mediação).
Após consulta jurídica, a diretoria do Instituto decidiu por 
alterar os contratos com a fi nalidade de respaldar-se de 
problemas trabalhistas futuros.  
Com relação às novas contratações, estas ocorreram de 
acordo com a necessidade de reposição dos funcionários, 
sempre levando em consideração a formação e experiência 
do profi ssional.  
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Ressalta-se, que a exigência de formação dos profi ssionais está expressa no manual do RH, no item cargos e salários, 
e todos os profi ssionais contratados possuem formação, apresentando as comprovações, tanto acadêmica quanto dos 
Registros de Conselhos Profi ssional, conforme o quadro abaixo. 

Pessoal com formação mensal

Departamento de Compras

O detalhamento das despesas do departamento de com-
pras mês a mês está presente no documento da Prestação 
de contas nomeado de Demonstrativo de Receitas e Des-
pesas Regime de Caixa.
Assim, os materiais adquiridos pelo departamento de com-
pras estão relacionados no demonstrativo de notas fi scais 
dos materiais adquiridos e constam na prestação de Con-
tas de cada mês (setembro – outubro – novembro – de-
zembro).

Serviço de Nutrição 

As atividades realizadas no período de implantação, no 
mês de setembro de 2017, centraram-se na reforma dos 
espaços, no planejamento e execução do cardápio, prepa-
ração dos kits e na logística de distribuição nos núcleos que 
atendem os alunos do Programa Barueri Esporte Forte.
Os serviços executados na parte física e estrutural do es-
paço da cozinha foram realizados para atender as exigên-
cias e necessidades de manipulação dos alimentos e dos 
lanches.
O espaço passou por reforma, pintura, troca de azulejos e 
pisos, colocação de porta de alumínio na parte interna da 
cozinha, troca e manutenção da parte elétrica e hidráulica, 
instalação de torneiras e fi ltros, troca de interruptores, lâm-
padas e pintura na porta basculante, além de colocação de 
porta papel e saboneteira.
Os lanches são preparados seguindo um cardápio sema-

nal, balanceado e composto por: lanche de pão integral 
com frios; fruta; e suco de néctar de frutas de sabores va-
riados.
Os cuidados com a composição dos lanches seguem os 
princípios de uma alimentação saudável, nutritiva e equili-
brada que deve respeitar: a adequação voltada à atividade 
esportiva e fase de vida; qualidade contendo variedade de 
alimentos; quantidade sufi ciente para atender as necessi-
dades do corpo na prática esportiva; harmonia e equilíbrio 
dos nutrientes; e variedade. Outro aspecto fundamental ne-
cessário à prática esportiva é a hidratação, sendo impor-
tante o consumo de suco e de água, fornecidos livremente 
para os alunos. 

Supervisão 

No mês de setembro a supervisão visitou os núcleos onde 
são realizadas as atividades de cada modalidade esportiva 
com a fi nalidade de realizar o diagnóstico e o levantamento 
das condições de uso, estruturais e materiais dos locais. 
O planejamento do trabalho da supervisão foi concretiza-
do por meio do Plano de atuação da Supervisão que de-
talha as seguintes atividades: visitas técnicas aos núcleos 
do Programa para aferição das atividades; suporte técnico 
e pedagógico aos instrutores esportivos e aos instrutores/
supervisores; análise e orientação das atividades pedagó-
gicas de planejamento, elaboração do plano do instrutor, 
avaliação e relatórios mensais dos instrutores e instrutores/
supervisores das modalidades; garantia do trabalho desen-
volvido com qualidade e cumprimento das metas estabele-
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cidas.
Foram realizadas reuniões de ajustes dos instrumentos de 
controle e aferição das atividades realizadas pelos núcleos 
esportivos juntamente com os diretores de modalidades: 
Listas de presença diária; Plano de Ensino; Relatório Men-
sal dos professores; Relatório Mensal dos Instrutores/su-
pervisores de modalidades. 
Também foram criados fl uxos para a entrega dos documen-
tos: as listas de presença físicas, assinadas pelos instruto-
res com entrega protocolada até o primeiro dia útil do mês 
subsequente e os planos e relatórios enviados por e-mail 
para a supervisão.

A partir do mês de outubro, o trabalho da supervisão inten-
sifi cou-se e visou o acompanhamento, suporte aos núcleos 
e orientação das equipes de profi ssionais para efetivar as 
metas quantitativas e qualitativas do Programa.
Nesse sentido, foi traçado um itinerário organizado por ro-
tas baseadas nas proximidades dos núcleos. 
Os relatórios de visitas informam as condições de funcio-
namento pedagógico, administrativo, físico, material e de 
demanda.
O quadro abaixo apresenta os registros realizados nas visi-
tas de supervisão. 

Quadro 14 – Visitas de supervisão

As principais ocorrências documentadas por meio de ob-
servações expressas nos relatórios diários realizados pelo 
supervisor são importantes fontes de informações e apon-
tam sugestões de medidas para superação das difi culda-
des verifi cadas. 
Ressalta-se, que as ocorrências observadas nessas datas 
de supervisão são as mais signifi cativas. As demais visitas 
trouxeram condições adequadas dos locais e de atendi-
mento.     
Com relação ao funcionamento pedagógico e administra-
tivo, as visitas não trouxeram informações que demandem 
de intervenção imediata, mas que reforçam a necessidade 

de manter e intensifi car a formação continuada dos instru-
tores esportivos para garantir um melhor atendimento do 
aluno e excelência no trabalho dos núcleos (relação instru-
tor e aluno; preenchimento dos instrumentos de aferição e 
controle; estratégias didáticas e pedagógicas; etc).    
Com relação à demanda, durante as visitas no mês de de-
zembro, observou-se um número reduzido de alunos, prin-
cipalmente nas duas últimas semanas do mês, em função 
das festas de fi nal de ano e das férias escolares.
Ressalta-se, que a partir dos relatórios da supervisão foram 
realizadas diversas ações para sanar os problemas levan-
tados.
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Alguns problemas detectados referem-se à necessidade de 
reformas, como a Pista de Atletismo e o Ginásio do Jardim 
Silveira (troca de telhado). 
A necessidade dessas reformas foi informada para as au-
toridades competentes da Secretaria de Esporte, pois esse 
tipo de obra é de responsabilidade da Prefeitura de Barueri.
A necessidade de manutenção e de reparos é de respon-
sabilidade do Instituto de Cidadania Raízes e as seguintes 
providências foram tomadas: reforma das Cantinas, com 
troca das lâmpadas, instalação elétrica, instalação de má-
quinas de sucos, troca de fi ltro de água das cantinas, ins-
talação de câmara fria para melhor refrigeração das frutas 
e sucos. 
Também foram realizadas as trocas de lâmpadas na Acade-
mia de Artes Marciais, a Instalação de piso no Ginásio José 

Corrêa para instalação da Academia de Força, identidade 
visual dos locais (fi sioterapia; centro administrativo do Gi-
násio José Corrêa), instalação de rede lógica e servidor, de 
telefone voip com diversos ramais, impressoras em rede, ar 
condicionado, adequação da mobília ao espaço; instalação 
de sistema fechado de TV para melhor acompanhamento e 
monitoramento das atividades, rede wifi  em todos os locais 
e sistema integrado de alarme com monitoramento e iden-
tidade visual das frotas de veículos. 
Com relação à aquisição e distribuição de uniformes e ma-
teriais, em função dos processos de tomada de preços para 
a compra, a aquisição e distribuição ocorreram em grande 
parte em dezembro.
Os uniformes foram adquiridos e distribuídos e uma parte 
está sendo confeccionada, conforme o quadro abaixo. 
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Os materiais estão sendo cotados e os processos de com-
pras intensifi cados para que possam ser distribuídos para 
os núcleos esportivos (redes, bolas, etc). 

Outros materiais que estão sendo cotados são os kits des-
tinados para realização dos testes do PROESP.

Departamento de Fisioterapia 
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No período de setembro à dezembro de 2017 foram aten-
didos e acompanhados pelo Departamento de Fisioterapia 
as diversas modalidades, conforme aponta o quadro acima.  
Foram realizados atendimentos e orientações sobre alon-
gamento, mobilidade, core, trabalho regenerativo e proprio-
cepção nos Ginásios e envolveu grupos de 15 alunos/atle-
tas em média ou atendimentos individuais, de acordo com 
a avaliação do profi ssional.
Também houve acompanhamento aos jogos e atendimen-
tos e orientações individualizadas aos alunos da SDPD. 
 
Formação Continuada 

Para alcançar as metas previstas no Programa é funda-
mental acompanhar o desenvolvimento das turmas do pon-
to de vista didático-pedagógico, assim como proporcionar 
formações específi cas e gerais aos instrutores e profi ssio-
nais do Programa Barueri Esporte Forte. 
Isto porque é fundamental manter os profi ssionais sempre 
atualizados e capacitados para proporcionar um trabalho de 
qualidade ao público atendido, além de garantir o respeito 
aos pressupostos didáticos pedagógicos do Programa.
Assim, a proposta de formação continuada deve garantir 
um atendimento “comprometido com a construção do de-
senvolvimento integral das crianças, adolescentes e jo-
vens, inserindo-se no rol das ações estratégicas orientadas 
para a mudança da realidade social, econômica, política e 
cultural, que permeia as relações educativas na cidade”.
Para o ano 2017 foram planejados dois momentos de for-
mação: o primeiro com ênfase no conhecimento da pro-
posta do Projeto “Barueri Esporte Forte” e acolhimento dos 
profi ssionais; e o segundo na importância do Planejamento 
para o desenvolvimento do trabalho dos educadores, dan-
do destaque para os planos de disciplina, avaliação e ins-
trumentos de monitoramento.  
Assim, no dia 29 de setembro foi realizado o 1 Encontro 
de Formação Continuada, objetivando a apresentação da 
equipe, dos instrumentais; esclarecimento das funções a 
partir da apresentação da pirâmide organizacional e nor-
mas e procedimentos direcionamentos administrativos.
No encontro houve uma palestra de Educação Financeira e 
outra sobre a metodologia da CBF para incentivo à forma-
ção de atletas de base no futebol.
Compareceram ao encontro professores, coordenadores e 
diretores de modalidades, conforme lista de presença.
No dia 15 de novembro foi realizado o 2 Encontro de For-
mação Continuada, objetivando a continuidade do proces-
so de formação dos instrutores esportivos e o foco da capa-
citação foi o preenchimento dos instrumentos de controle, 
pois foi detectado diversos problemas e difi culdades de 
preenchimento por parte dos instrutores no mês anterior.
Neste encontro compareceram 72 instrutores de esporte, 6 
coordenadores e a Coordenadora de metas da Secretaria 
de Esportes.
No mês de dezembro não houve encontro de Formação 

Continuada em função do calendário, ajustado ao período 
de festas de fi nal de ano.
Ressalta-se que as ações de formação continuada fi caram 
centradas aos instrutores/supervisores pro meio de diver-
sas reuniões de planejamento. 

Planejamento institucional e Proposta Pedagógica

O Planejamento institucional, contendo os objetivos da ins-
tituição e a Proposta Pedagógica foi um documento discuti-
do e elaborado por todos visando atingir os alunos e metas 
do Programa Barueri Esporte Forte e encontra-se anexo ao 
Relatório Técnico.

Consultoria

O trabalho de Consultoria visa o monitoramento e avaliação 
das ações de Programa Barueri Esporte Forte.
Para tanto, foi realizada a assessoria na implantação de 
métodos e processos para gestão de excelência e de siste-
mas, planos e organização de gestão de custos.
Também foi realizada a formalização das atividades defi ni-
das com a presidência e a coordenação para deliberação 
sobre metas e o início das capacitações, metodologias, re-
ferente às empresas contratadas para serviços pertinentes 
às atividades fi m, em especial as de relação com o público 
atendido.
A consultoria voltou-se para o planejamento e a preparação 
para a formalização e validação das métricas qualitativas e 
quantitativas preliminares e para a confi guração dos ban-
cos de dados e ajustes aos procedimentos manuais atuais.
Ainda, destinou-se à preparação dos níveis de acesso e 
defi nição em cronogramas de implantação fi nal com a coor-
denação e a montagem dos manuais e procedimentos para 
habilitação dos multiplicadores.
O trabalho da consultoria proporcionou testes de formata-
ção e emissão do grupo de relatórios gerenciais essenciais 
e em dezembro passou à reformulação de procedimentos 
administrativos e distribuição de processos de controlado-
ria e transparência.
Para tanto, foram realizadas entrevistas e reuniões com 
coordenação e diários para defi nições de métricas de au-
ditoria interna, além da defi nição para as prioridades para 
a formulação dos processos tratamento de contingencias.
Todo esse trabalho visou defi nições com a coordenação 
geral para formulação de novos processos para a implanta-
ção de reuniões de gestão.

Eventos
Modalidade - Basquete

Os principais eventos ocorridos na modalidade foram: o 
Festival e a Seletiva. No dia 02/12/2017 houve o Festival 
com a participação de aproximadamente 500 crianças e a 
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seletiva foi realizada no dia 03 de dezembro contando com 
a participação de 56 crianças.
Os grupos que participaram da Seletiva foram o SUB11 
(2007) com 14 candidatos, sendo selecionados todos para 
comparecem durante as semanas de treinamento, para 
uma reavaliação com o grupo de treinamento; o Sub12 

(2006) com 14 candidatos, sendo selecionados todos para 
comparecem durante as semanas de treinamento, para 
uma reavaliação com o grupo de treinamento; e o Sub13 
(2005) com 28 candidatos, sendo  16 convidados a voltar 
durante a semana de treinamento, para treinar com a turma 
de competição.
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Modalidade: Handebol

A modalidade realizou o 1º Festival de Handebol das Esco-
las de Esportes do Programa Barueri Esporte Forte, no dia 
25 de novembro de 2017, sábado, no Ginásio de Esportes 
‘Francisco Pedro Cesar’.
Os níveis e setores envolvidos foram: turmas de Iniciação, 
intermediária e avançada de todos os núcleos esportivos 
da modalidade handebol. O n.º de alunos participantes foi 
de aproximadamente 250 e o n.º de professores envolvidos 
foram 03 professores do Handebol.

O objetivo do evento foi promover a integração social atra-
vés do handebol entre todos os alunos matriculados nas 
Escolas de Esportes. Este evento faz parte do calendário 
anual esportivo de eventos pontuais da modalidade han-
debol.  Essa grande festa visa à amizade, a integração e a 
união dos alunos de handebol da Secretaria de Esportes, 
proporcionando um momento único para os pais e alunos. 
O público presente foi de aproximadamente 150 pessoas.

Outro evento foi a seletiva do Handebol para compor as 
equipes de 2018 do Programa Barueri Esporte Forte que 
ocorreu no dia 26 de novembro de 2017, domingo, no Giná-
sio de Esportes Parque dos Camargos. As categorias en-
volvidas foram a Mirim 12 anos e a infantil 14 anos e o n.º 

de professores envolvidos foi 03 professores do Handebol.

O objetivo do evento foi seleção de alunos para compor as 
equipes de 2018, nas categorias mirim 12 anos e infantil 14 
anos.
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Modalidade: Judo / Jiu-Jitsu / Karate / Kung Fu / 
Taekwondo

Os eventos nas modalidades foram: Cerimônia de Gradua-
ção e Promoção de Faixas das Artes Marciais do Programa 
Barueri Esporte Forte, realizada no dia 3 de dezembro, no 
Ginásio Poliesportivo José Corrêa, com participação das 
Artes Marciais: Judo, Jiu-Jitsu, Karate, Kung Fu e Taekwon-
do. 
As categorias envolvidas foram as turmas de Iniciação, 
Intermediárias, Avançadas e de Rendimento das 5 artes 

marciais. O n.º de alunos e atletas participantes foi de apro-
ximadamente 550 e os professores envolvidos foram 7 do 
Judo, 1 do Jiu-Jitsu, 5 do Karate, 2 do Kung Fu e 1 do 
Taekwondo. 
O evento de cerimônia de graduação faz parte do calendá-
rio anual esportivo de eventos pontuais de cada arte mar-
cial e neste ano de 2017 foi realizado de forma integrada. 
A festa visa a amizade, a integração e a união das lutas da 
Secretaria de Esportes, proporcionando um momento único 
para os pais e alunos e o público presente foi de aproxima-
damente 1.200 pessoas.
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Modalidade: Karatê

O 10.º Festival Barueri de Karate aconteceu no dia 21 de 
Outubro de 2017, sábado, no Ginásio de Esportes ‘Sergio 
Honda’. As turmas participantes foram as de Iniciação, In-
termediária e Avançada, subdivididas em categorias Pré-
-Mirim, Mirim, Infantil, Infanto, Juvenil, Júnior e Adulto. O 
número de clubes participantes foram 17, o de atletas par-
ticipantes 382 e o n.º de atletas do Programa Barueri Es-

porte Forte foi de 290. O evento faz parte do calendário 
anual esportivo de eventos da Secretaria de Esportes há 
11 anos e possui caráter amistoso, integrativo e formativo, 
proporcionando intercâmbio técnico e uma prévia seletiva 
de iniciação ao rendimento (detecção de talentos esporti-
vos e formação das equipes competitivas de base para o 
próximo ano).
O público presente contou com 350 pessoas.
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Modalidade: Kung Fu

O 6.º Festival Barueri de Kung Fu aconteceu no dia 11 de 
novembro de 2017, sábado, no Ginásio de Esportes ‘Ser-
gio Honda’. As categorias envolvidas foram as turmas de 
Iniciação, Intermediárias e Avançadas, subdivididas em ca-
tegorias Pré-Mirim, Mirim, Infantil, Infanto, Juvenil, Júnior 
e Adulto. O número de clubes participantes foi o de 5, os 

atletas participantes somaram 380 e o n.º de atletas do Pro-
grama foi de 220. O evento faz parte do calendário anual 
esportivo de eventos pontuais da Secretaria de Esportes, 
e possui caráter amistoso, integrativo e formativo, propor-
cionando intercâmbio técnico e uma prévia seletiva de ini-
ciação ao rendimento (detecção de talentos esportivos e 
formação das equipes competitivas de base para o próximo 
ano). Entre o público presente estavam 250 pessoas. 



21 BARUERI ESPORTE FORTE

Modalidade: Taekwondo

O 5.º Festival Barueri de Taekwondo ocorreu no dia 7 de 
Outubro de 2017, sábado, no Ginásio de Esportes ‘Sergio 
Honda’ e envolveu as categorias de Iniciação, Intermediá-
rias e Avançadas, subdivididas em Pré-Mirim, Mirim, Infan-
til, Infanto, Juvenil, Júnior e Adulto. O número de Atletas 
participantes foi de 120 e 96 atletas do Programa Barueri 

Esporte Forte.
O evento faz parte do calendário anual esportivo de even-
tos pontuais da Secretaria de Esportes há 5 anos, é de 
caráter amistoso, integrativo e formativo, proporcionando 
intercâmbio técnico e uma prévia seletiva (detecção de ta-
lentos esportivos e formação das equipes competitivas de 
base). O público presente estimado foi de 150 pessoas.
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Modalidade: Futebol

O 1º Festival de Futebol das Escolas de Esportes do Pro-
grama Barueri Esporte Forte foi realizado no dia 10 de De-
zembro de 2017, domingo, na Arena Barueri envolvendo as 
turmas de Iniciação, Intermediários e Avançados de todos 
os núcleos esportivos da modalidade futebol, com aproxi-
madamente 520 participantes. Os professores envolvidos 

foram 05 do futebol, 1 do Judô e 1 do Voleibol. 
O objetivo do evento foi promover a integração social atra-
vés do futebol entre todos os alunos matriculados nas Es-
colas de Esportes. Este evento faz parte do calendário anu-
al esportivo de eventos pontuais da modalidade Futebol há 
anos e em 2017 foi realizado de forma integrada, tendo 
aproximadamente 1.500 pessoas participando.



23 BARUERI ESPORTE FORTE

Modalidade: Atletismo

O evento de cerimônia de Premiação TORNEIO DE ATLE-
TISMO 2017 foi realizado no dia 14 de Dezembro de 2017 
no Ginásio Poliesportivo Jardim Silveira. O nº de alunos 

participantes foi de 200 alunos frequentes, 30 convidados 
conforme regulamento do torneio e 3 professores.
A Cerimônia de Premiação faz parte do calendário anual 
esportivo da modalidade e teve a participação aproximada-
mente de 180 pessoas.
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A Copa Paulista de Futsal, 1ª Fase aconteceu no dia 
20/09/2017 e o resultado foi Barueri 5 x 3 Baurú, no Ginásio 
Pq. Dos Camargos.
O Campeonato Estadual Sub-20, 1ª Fase ocorreu no dia 
27/09/2017 com o resultado: Barueri 4 x 0 Taboão, no Gi-
násio Parque dos Camargos, em Barueri.

Modalidade: Futsal Alto Rendimento 

Participação no Campeonato Estadual Sub-20 – 1ª Fase, 
no dia 13/09/2017 com o seguinte Resultado: Barueri 2 x 1 
Hortolândia no Ginásio Parque dos Camargos.

Participação no Campeonato Estadual Sub-20 – 1ª Fase no 
dia 18/09/2017 com o Resultado: 1º de Maio 0 x 5 Barueri, 
no Ginásio Noemia Assunçao, em Santo André.
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A Copa Paulista de Futsal, 1ª Fase ocorreu no dia 
03/10/2017, com o resultado: Hortolândia 2 x 7 Barueri, 
em  Hortolândia. O Campeonato Estadual Sub-20, 1ª Fase 
ocorreu em 07/10/2017, com o resultado: Baurú 3 x 5 Ba-
rueri, no Ginásio Duduzão, Baurú. 

O Campeonato Estadual Sub-20, ocorreu dia 11/10/2017 
com o resultado: Barueri 0 x 3 S.C.Corinthians no Ginásio 
Pq. Dos Camargos, Barueri. 
O Campeonato Estadual Sub-20, 1ª Fase ocorreu em 
18/10/2017 com o resultado: Elite Itaquerense 4 x 3 Barue-

A Copa Paulista de Futsal, 1ª Fase ocorreu em 20/10/2017 
com o resultado: Barueri 2 x 2 Intelli no Ginásio José Cor-
rêa, Barueri.
A Copa Paulista de Futsal, 1ª Fase aconteceu em 27/10/2017 
com o resultado: Pulo do Gato 2 x 2 Barueri em Campinas.
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A Copa Paulista de Futsal, 1ª Fase ocorreu no dia 08/11/2017 
com o resultado: Ford Taubaté 2 x 3 Barueri, em Taubaté 
– SP.
O Campeonato Estadual Sub-20, 1º Jogo das Quartas de 
Finais ocorreu em 04/11/2017 com o resultado: 1º de Maio 
1 x 2 Barueri, no Ginásio Noêmia Assunção, Santo André.

O Campeonato Estadual Sub-20, Quartas de Finais, ocor-
reu em 10/11/2017 com o resultado: Barueri 6 x 3 1º de 
Maio, no Ginásio Pq. Dos Camargos, Barueri.
O Campeonato Estadual Sub-20, 1º Jogo da Semi Final, 
ocorreu em 14/11/2017, com o resultado: Barueri 0 x 9 S.C. 
Corinthians, no Ginásio Pq. dos Camargos, Barueri.

O Campeonato Estadual Sub-20, 2º Jogo da Semi Final, 
ocorreu em 23/11/2017 com o Resultado: S.C. Corinthians 
7 x 1 Barueri, no Ginásio Pq. São Jorge. 
A Copa Paulista de Futsal, 1º Jogo das Quartas de Finais, 
ocorreu em 27/11/2017, com o Resultado: Mogi das Cruzes 
4 x 4 Barueri, no Ginásio Cempre Botujuru, em Mogi das 
Cruzes.
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A Copa Paulista de Futsal, 2º Jogo das Quartas de Finais, 
ocorreu em 30/11/2017, com o resultado: Barueri 1 x 1 Mogi 
das Cruzes, no Ginásio José Corrêa, Barueri.
A Copa Paulista de Futsal, 1º Jogo da Semi Final, ocorreu 
em 06/12/2017, com o resultado: Barueri 1 x Dracena, no 
Ginásio José Corrêa, Barueri.

A Copa Paulista de Futsal, 2º Jogo da Semi Final, ocorreu 
em 09/12/2017, com o Resultado: Dracena 0.3 x 4.0 Barue-
ri, no Ginásio Alaor Ferrari, em Dracena.
Ressalta-se que no período de 18/12/2017 a 29/12/2017, 
foram realizadas as Avaliações das Categorias Iniciantes 
(Sub-8, Sub-9 e Sub-10), Categorias Menores (Sub-12, 
Sub-14, Sub-16 e Sub-18) e Sub-20, onde no período da 
manhã somente Atletas Federados e no período da tarde 
somente Atletas não Federados.
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Modalidade – Voleibol

Em 03/12/17 foi realizado o Festival, com 48 crianças, rea-
lizado em duplas em 8 quadras adaptadas com rodízio por 
tempo de 3min e com premiação e medalhas para todas.
Também 90 alunos da categoria 2003 a 99 participaram do 
campeonato de 6 x 6 quadra ofi cial, com 21 pontos e eli-
minatória Simples no Ginásio Ginásio Reginalice e Belval.
Também 116 alunos participaram na categoria Prata e 43 
na categoria Ouro em duas quadras adaptada. Na catego-
ria Prata Sistema de Jogo Eliminatória Simples e na Ouro 
Chaveamento, classifi cação do 1º e 2º lugar para disputa 
da Semifi nal e Final: 1º Lugar Ginásio Reginalice; 2º Lu-
gar Ginásio Reginalice; 3º Lugar Ginásio Parque dos Ca-
margos. Resultado Final Ouro: 1º Lugar Ginásio Engenho 
Novo; 2º Lugar Ginásio Belval; 3º Lugar Ginásio Belval. O 
total de Alunos no Festival foi de 297, com 5 professores.

CONSIDERAÇÕES: 

Os principais desafi os detectados no período da implanta-
ção do Programa Barueri Esporte Forte foram o curto espa-
ço de tempo para realizar as ações e para promover o en-
gajamento e a integração de todos os agentes envolvidos.
Ressalta-se que é imprescindível reconhecer que a imple-
mentação de mudanças requer uma alteração de hábitos e 
atitudes que se concretiza à médio prazo.
Nesse período, o principal aspecto verifi cado foi a neces-
sidade de planejar e acompanhar de forma sistemática as 
ações desenvolvidas em todo o processo de execução do 
Programa Barueri Esporte Forte.
A comunicação é outro aspecto fundamental e por isso os 
canis de comunicação internos e externos precisam ser 
efetivados para que não haja ruídos e difi culdades no de-

senvolvimento das atividades previstas.
É fundamental, ainda, estabelecer e fortalecer o processo 
de transparência da execução, da divulgação e da presta-
ção de contas do Programa e por isso está sendo produ-
zida uma Revista de Prestação de Contas contendo todas 
as informações pertinentes ao Programa Barueri Esporte 
Forte.   
Ainda, para melhorar a sistematização e aferição das infor-
mações está sendo implantado o Sistema ERP (Enterprise 
Resource Planning - Sistema de Gestão Empresarial) com 
a fi nalidade de gerenciar as informações, interligando todos 
os dados e processos em um único ambiente. Isto exige 
formação dos funcionários de todos os setores para que 
usem o Sistema ERP.
Também está sendo implantado um ambiente virtual de 
aprendizagem (Plataforma Moodle) para que os alunos e 
as famílias do Programa possam acompanhar as ações, 
atividades e eventos, ampliando o canal de comunicação 
com os munícipes de Barueri.
Para o ano de 2018, o planejamento está sendo realizado 
durante os meses de dezembro e de janeiro, envolvendo 
todos os profi ssionais do Programa Barueri Esporte Forte.

Barueri, 31 de janeiro de 2018.

                                                                               
 Márcia Regina Quevedo Kay
                                                                                       
 Supervisão


