
PRESTANDO CONTAS
O Barueri Esporte Forte é um Programa social desenvolvido e mantido pela 
Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Esportes. São Escolas de 
Esportes para crianças e adolescentes em 18 modalidades que contam 
também com os Núcleos de Competição Esportiva. É o trabalho de edu-
car por meio da prática de esportes. O Programa visa também combater o 
sedentarismo e oferece várias atividades físicas, de lazer e recreação para 
jovens e adultos. 



24BARUERI ESPORTE FORTE

Relatório de Atividades
O presente relatório visa consolidar as informações 
sobre a execução das atividades do Programa Barueri 
Esporte Forte, realizadas durante o período de setem-
bro a dezembro de 2017.

O documento atende às especificações contidas no 
Contrato nº 481/17 datado em 01/09/2017 referente 
ao Programa Barueri Esporte Forte, processo licitató-
rio – Seleção Pública nº 07/2017, de 28/07/2017, da 
Secretaria de Esporte da Prefeitura de Barueri.

O Contrato de Gestão tem como objetivo a implanta-
ção, gerenciamento, operacionalização e desenvolvi-
mento de atividades de prática desportiva nos núcleos 
de segmentos esportivos do Programa Barueri Espor-

te Forte, em conformidade com os anexos: 

Anexo Técnico I – Definição de Produção Quantitativa; 
Anexo Técnico II – Regras do Sistema de Repasse; e 
Anexo Técnico III – Definição e Avaliação dos Indica-
dores de Qualidade.   
   
As informações apresentadas referem-se aos obje-
tivos, às metas pactuadas, aos resultados atingidos, 
ao cronograma de prazos e aos critérios de avaliação 
com os indicadores de resultados que se encontram 
presentes na descrição de serviços contratados, de-
monstrado por meio das ações e dos resultados alcan-
çados no período, além dos conhecimentos gerados e 
lições aprendidas. 

Tabela referente aos Núcleos Esportivos

PRESTANDO CONTAS



25 BARUERI ESPORTE FORTE

PRESTANDO CONTAS

Ressalta-se, que a meta total foi superada, mas verificou-se 
que algumas modalidades possuem uma procura menor como 
é possível observar no quadro e por isso não atingiram a meta 
mensal. 

Dessa forma, foram feitos ajustes no Plano de Trabalho 
de 2018 com relação às metas e demandas de cada 
modalidade.  

Comparando as Metas para 21 modalidades (Atle-
tismo, Basquete, Beisebol, Bocha, Capoeira, Espa-
ço Mulher, Esporte Adaptado, Parque da Maturida-
de, Futebol, Futsal, Ginástica Artística, Handebol, 
Jiu Jitsu, Judô, Karatê, Kung Fu, Muay Thai, Skate, 
Taekwondo, Tênis, Voleibol) em 15 modalidades supe-
rou-se as Metas e somente em 6 modalidades (Atletis-
mo, Bocha, Parque da Maturidade, Futsal, Jiu Jitsu e  Muay 
Thai) não se atingiu a Meta.

Ainda comparando as Metas de Atendidos no Geral sem con-
siderar as modalidades era de 48.544 atendidos para o perío-
do de 4 meses (setembro a dezembro), e neste período foram 
atendidos efetivamente 54.137, acréscimo de 11,0 % no núme-
ro de atendidos, ou seja, 5.593 atendidos a mais.

54.137
Atendimentos

Tabela referente as Equipes Competição

DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Atividades desenvolvidas nos Núcleos Esportivos
O mês de setembro destinou-se às atividades de divulgação, matrículas e formação das turmas.

Em todos os meses as metas foram alcançadas, consolidando 100% da oferta contratada, como 
demonstra o quadro na página anterior.
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Com relação a Competição, o Departamento de Trei-
namento e Alta Performance (DETAP) também cum-
priu o alcance total das metas estabelecidas como 
demonstra o quadro abaixo. Algumas modalidades 
ficaram abaixo, mas com números bem próximos aos 
estabelecidos, outras modalidades ultrapassaram as 

metas e na média elas foram cumpridas, ficando na 
média de atendimento 7,1% acima. 

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

As metas ultrapassaram em média de atendimento 14,0% acima.

- DOS INDICADORES DE QUALIDADE

Os indicadores estão relacionados à qualidade oferecida aos alu-
nos do programa gerenciada e ficando a contratada obrigada a 
apresentar a totalidade dos indicadores de qualidade previstos na 
sua Proposta de Trabalho. 

Índice de evasão de alunos

No mês de outubro não houve aferição dos alunos 
evadidos, pois em setembro, por tratar-se do mês de 
implantação, foram realizadas as matrículas e divulga-
ção das atividades nos núcleos, não havendo assim, 
como fazer esse comparativo.

Já nos meses seguintes, as evasões foram contabi-
lizadas e coletas as justificativas em cada uma das 
modalidades. A evasão aferida, na maior parte das 
modalidades, é considerada baixa, perfazendo um 
percentual menor que 20%. 

Um dado importante a ser considerado, é que houve a 
alteração no critério de evasão, que anteriormente era 
considerada após dois meses de faltas consecutivas e 
a partir de novembro passou a se contabilizar quatro 
faltas consecutivas, ou seja, um mês, e por tanto, con-

tribuiu para a elevação de evasão neste primeiro mo-
mento, mas trará melhoras na qualidade das turmas 
atendidas, que estarão mais completas e motivadas.
Ressalta-se, que o levantamento dos motivos da eva-
são configura-se como uma das principais estratégias 
para combatê-la e reduzi-la. Sendo as principais cau-
sas para a evasão: questões econômicas, incompa-
tibilidade de horários, mudança endereço, problemas 
familiares, doenças e a não adaptação a modalidade.

Controle de assiduidade dos professores

Com relação ao controle de assiduidade mensal, o ín-
dice apurado revela que houve um número baixo de 
ausências, que não prejudicou o andamento e a qua-
lidade da oferta das atividades, principalmente na ra-
zão profissional versus aluno. 
Ainda vale ressaltar que foi implantado o ponto eletrô-
nico, por meio da biometria ou Self Georreferenciada.
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Lanches Servidos 

A média de lanches distribuídos não alcançou a meta 
de 3000 lanches por dia, ficando em torno de 2500 
lanches. Isto ocorreu porque, algumas modalidades 
são realizadas em escolas públicas e estas retarda-
ram a autorização para a distribuição e entrega dos 
lanches para os alunos que frequentam atividades 
nesses locais. 
Ressalta-se também, que foram fornecidos Kits Lan-
ches nos eventos externos e internos das diversas 
modalidades. Esses Kits Lanches são solicita-
dos também para competições e treinamento 
das modalidades que possuem equipes de 
Competição. 

Departamento de Compras

O detalhamento das despesas do de-
partamento de compras mês a mês está 
presente no documento da Prestação de 
contas nomeado de Demonstrativo de Re-
ceitas e Despesas Regime de Caixa.
Assim, os materiais adquiri-
dos pelo departamento 
de compras estão re-
lacionados no de-
monstrativo de 
notas fiscais dos 
materiais adqui-
ridos e constam 
na prestação de 
Contas de cada 
mês (setembro 
– outubro – no-
vembro – dezem-
bro).

Com relação à aqui-
sição e distribuição d e 
uniformes e materiais, em fun- ção dos 
processos de tomada de preços para a compra, a 
aquisição e distribuição ocorreram em grande parte 
em dezembro.

Os uniformes foram adquiridos sob encomenda e dis-
tribuídos. Atualmente uma parte está sendo confeccio-
nada para atender algumas necessidades especificas.
Os materiais esportivos foram comprados e estão sen-
do distribuídos para os núcleos esportivos (redes, bo-
las, cones, barreira, etc). 

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

Serviço de Nutrição 

As atividades realizadas no período de implantação, 
no mês de setembro de 2017, centraram-se na re-
forma dos espaços, no planejamento e execução do 
cardápio, preparação dos kits e na logística de distri-

buição nos núcleos que atendem os 
alunos do Programa Barueri Es-

porte Forte.

Os serviços executados 
na parte física e estru-
tural do espaço da co-
zinha foram realizados 
para atender as exigên-
cias e necessidades de 
manipulação dos ali-
mentos 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 manu-
tenção da parte elétrica e hidráulica, ins-

talação de torneiras e filtros, troca de interruptores, 
lâmpadas e pintura na porta basculante, além de 
colocação de porta papel e saboneteira.
Os lanches são preparados seguindo um cardá-
pio semanal, balanceado e composto por: lanche 
de pão integral com frios; fruta; e suco de néctar 
de frutas de sabores variados.

Os cuidados com a composição dos lanches se-
guem os princípios de uma alimentação saudável, 

nutritiva e equilibrada que deve respeitar: a adequa-
ção voltada à atividade esportiva e fase de vida; qua-
lidade contendo variedade de alimentos; quantidade 
suficiente para atender as necessidades do corpo na 
prática esportiva; harmonia e equilíbrio dos nutrientes; 
e variedade. Outro aspecto fundamental necessário 
à prática esportiva é a hidratação, sendo importante 
o consumo de suco e de água, fornecidos livremente 
para os alunos. 

São também elaboradas refeições para os atletas de 
competição, café da manhã e almoço para os de trei-
namento diário e café da manhã, almoço, lanches da 
tarde, janta e lanche noturno para os albergados. To-
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dos estes trabalhos são supervisionados e orientados 
por nutricionista.

Departamento de Fisioterapia 

No período de setembro à dezembro de 2017 foram 
atendidos e acompanhados pelo Departamento de Fi-
sioterapia as diversas modalidades, conforme aponta 
o quadro acima.  

Foram realizados atendimentos e orientações 
sobre alongamento, mobilidade, core, 
trabalho regenerativo e propriocep-
ção nos Ginásios e envolveu gru-
pos de 15 alunos/atletas em mé-
dia ou atendimentos individuais, 
de acordo com a avaliação do 
profissional.

Também houve acompanha-
mento aos jogos e atendimen-
tos e orientações individualiza-
das aos alunos da SDPD. 

Supervisão
 
No mês de setembro a supervisão visi-
tou os núcleos onde são realizadas as ativi-
dades de cada modalidade esportiva com a finali-
dade de realizar o diagnóstico e o levantamento 
das condições de uso, estruturais e materiais 
dos locais. 

O planejamento do trabalho da supervisão 
foi concretizado por meio do Plano de Atu-
ação da Supervisão que detalha as seguin-
tes atividades: visitas técnicas aos núcleos 
do Programa para aferição das atividades; 
suporte técnico e pedagógico aos instruto-
res esportivos e aos instrutores/supervisores; 
análise e orientação das atividades pedagógi-
cas de planejamento, elaboração do plano do ins-
trutor, avaliação e relatórios mensais dos instrutores 
e instrutores/supervisores das modalidades; garantia 
do trabalho desenvolvido com qualidade e cumpri-
mento das metas estabelecidas.

Foram realizadas reuniões de ajustes dos instrumen-
tos de controle e aferição das atividades realizadas 
pelos núcleos esportivos juntamente com os diretores 

de modalidades: Listas de presença diária; Plano de 
Ensino; Relatório Mensal dos professores; Relatório 
Mensal dos Instrutores/supervisores de modalidades. 
Também foram criados fluxos para a entrega dos do-
cumentos: as listas de presença físicas, assinadas pe-
los instrutores 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 
intensificou-se e visou o acompanhamento, suporte 
aos núcleos e orientação das equipes de profissionais 

para efetivar as metas quantitativas e qualita-
tivas do Programa. Nesse sentido, foi tra-

çado um itinerário de visitas, organizado 
por rotas baseadas nas proximidades 

dos núcleos. 

Os relatórios de visitas informam 
as condições de funcionamento 
pedagógico, administrativo, físico, 
material e de demanda.
As principais ocorrências docu-
mentadas por meio de observações 

expressas nos relatórios diários rea-
lizados pelo supervisor são importan-

tes fontes de informações e apontam 
sugestões de medidas para superação das 

dificuldades verificadas. 
Ressalta-se, que as ocorrên-

cias observadas nessas da-
tas de supervisão são as 

mais significativas. As 
demais visitas aponta-
ram que as condições 
estavam adequadas 
dos locais e de aten-
dimento.     
Com relação ao fun-

cionamento pedagógi-
co e administrativo, as 

visitas não trouxeram in-
formações que demandem 

de intervenção imediata, mas 
que reforçam a necessidade de 

m a n - ter e intensificar a formação continuada 
dos instrutores esportivos para garantir um melhor 
atendimento do aluno e excelência no trabalho dos 
núcleos (relação instrutor e aluno; preenchimento dos 
instrumentos de aferição e controle; estratégias didáti-
cas e pedagógicas; etc).  
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Com relação à frequência, durante as visitas no mês 
de dezembro, observou-se uma redução do número 
de alunos, principalmente nas duas últimas semanas 
do mês, em função do início das férias escolares.

Ressalta-se, que a partir dos relatórios da supervisão 
foram realizadas diversas ações para sanar os proble-
mas levantados.

Alguns problemas detectados referem-se à necessi-
dade de reformas, como a Pista de Atletismo e o Giná-
sio do Jardim Silveira (troca de telhado). 
A necessidade dessas reformas foi informada para as 
autoridades competentes da Secretaria de Esporte, 
pois esse tipo de obra é de responsabilidade da Pre-
feitura de Barueri.

Também apontaram alguns tipos de 
manutenção e de reparos que são 
de responsabilidade do Institu-
to de Cidadania Raízes e as 
seguintes providências fo-
ram tomadas: reforma das 
Cantinas, com troca das 
lâmpadas, instalação elétri-
ca, instalação de máquinas 
de sucos, troca de filtro de 
água das cantinas, instala-
ção de câmara fria para me-
lhor refrigeração das frutas e 
sucos. 

Também foram realizadas as trocas de 
lâmpadas na Academia de Artes Marciais, a 
Instalação de piso no Ginásio José Corrêa para ins-
talação da Academia de Força, identidade visual dos 
locais (fisioterapia; centro administrativo do Ginásio 
José Corrêa), instalação de rede lógica e servidor, de 
telefone Voip com diversos ramais, impressoras em 
rede, ar condicionado, adequação da mobília ao espa-
ço; 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 identidade visual das 
frotas de veículos. 
Planejamento institucional 
e projeto consolidado

O Planejamento institucional, contendo os objetivos da 

instituição e a Proposta Pedagógica foi um documen-
to discutido e elaborado por todos visando os atendi-
mentos aos alunos e atingir as metas do Programa 
Barueri Esporte Forte.

Formação acadêmica e condições 
de trabalho dos profissionais

O mês de setembro de 2017 teve atividades volta-
das à implantação e dentre as principais atividades 
do RH destacaram-se: processo de chamamento pú-
blico para a contratação dos empregados CLT e PJ; 
elaboração e encaminhamento do Regulamento dos 
Recursos Humanos para a Comissão de Análise de 
Projetos; e controle de assiduidade dos instrutores es-
portivos. 

Foram contratados os instrutores esportivos 
(73), instrutores/supervisores (05), os fisio-

terapeutas (04), além de 19 funcionários 
para a área administrativa e de apoio 
operacional. 

Todos os profissionais possuem for-
mação conforme a exigência do 
processo de seleção e trouxeram 
as comprovações, tanto acadêmica 
quanto dos Registros de Conselhos 

Profissionais. Nos meses de outubro, 
novembro e dezembro, as atividades do 

RH centraram-se nas ações que visam o 
cumprimento das normas, das obrigações le-

gais e contratuais. 

Para alcançar as metas previstas no Programa é fun-
damental acompanhar o desenvolvimento das turmas 
do ponto de vista didático-pedagógico, assim como 
proporcionar formações específicas e gerais aos ins-
trutores e profissionais do Programa Barueri Esporte 
Forte para manter os profissionais sempre atualizados 
e capacitados para proporcionar um trabalho de quali-
dade ao público atendido, além de garantir o respeito 
aos pressupostos didáticos pedagógicos do Progra-
ma.

Assim, a proposta de formação continuada deve ga-
rantir um atendimento comprometido com a constru-
ção do desenvolvimento integral das crianças, ado-
lescentes e jovens, inserindo-se no rol das ações 
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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 
formação: o primeiro com ênfase no conhecimento da 
proposta do Projeto “Barueri Esporte Forte” e acolhi-
mento dos profissionais; e o segundo na importância 
do Planejamento para o desenvolvimento do trabalho 
dos educadores, dando destaque para os planos de 
disciplina, avaliação e instrumentos de monitoramen-
to.  

Assim, no dia 29 de setembro foi realizado o 1 Encon-
tro de Formação Continuada, objetivando a apresen-
tação da equipe, dos instrumentais; esclarecimento 
das funções a partir da apresentação da pirâmide or-
ganizacional, das normas e procedimentos e os dire-
cionamentos administrativos. No encontro houve uma 
palestra de Educação Financeira e outra sobre a me-
todologia da CBF para incentivo à formação de atletas 
de base no futebol. Compareceram ao encontro pro-
fessores, coordenadores e diretores de modalidades.
No dia 15 de novembro foi realizado o 2 Encontro de 
Formação Continuada, objetivando a continuidade do 
processo de formação dos instrutores esportivos e o 
foco da capacitação foi o preenchimento dos instru-
mentos de controle, pois foi detectado diversos pro-
blemas e dificuldades de preenchimento por parte dos 
instrutores no mês anterior.

Neste encontro compareceram 72 instrutores de es-
porte, 6 coordenadores e a Coordenadora de metas 
da Secretaria de Esportes.
No mês de dezembro não houve encontro de Forma-
ção Continuada em função do calendário, ajustado ao 
período de início das férias escolares de final de ano.
Ressalta-se que as ações de formação continuada 
ficaram centradas aos instrutores/supervisores por 
meio de diversas reuniões de planejamento. 

CONSIDERAÇÕES: 

Foram atingidas as metas pactuadas para o período, 
através de esforços e coordenação do conjunto de 
colaboradores e alunos, que culminaram em ações 
bem-sucedidas, sendo que a maioria dos indicadores 
apresentaram dados positivos.
Os principais desafios detectados no período da im-
plantação do Programa Barueri Esporte Forte foram o 
curto espaço de tempo para realizar as ações e para 
promover o engajamento e a integração de todos os 
agentes envolvidos.
Ressalta-se que é imprescindível reconhecer que a 
implementação de mudanças requer uma alteração 
de hábitos e atitudes que se concretiza à médio prazo.
Nesse período, o principal aspecto verificado foi a ne-
cessidade de analisar e acompanhar de forma siste-
mática as ações desenvolvidas em todo o processo de 
execução do Programa Barueri Esporte Forte, seguin-
do o planejamento aprovado.

A comunicação é outro aspecto fundamental e por isso 
os canais de comunicação internos e externos preci-
sam ser interativos e continuamente acompanhados 
para que não haja ruídos e dificuldades no desenvolvi-
mento das atividades previstas.

Ainda, para melhorar a sistematização e aferição das 
informações está sendo implantado o Sistema ERP 
(Enterprise Resource Planning - Sistema de Gestão 
Empresarial) com a finalidade de gerenciar as infor-
mações, interligando todos os dados e processos em 
um único sistema. Isto exige formação/requalificação 
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 acompa-
nhar as ações, atividades e eventos, ampliando o ca-
nal de comunicação com os munícipes de Barueri.

Para o ano de 2018, o planejamento foi realizado du-
rante os meses de dezembro e de janeiro, envolvendo 
todos os profissionais do Programa Barueri Esporte 
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