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FORMANDO ATLETAS E CIDADÃOS

Trazemos para você a primeira edição da Revista Barueri Esporte 
Forte. Essa é uma iniciati va da Secretaria de Esportes de Barue-
ri para prestar contas sobre as ati vidades desenvolvidas pelo 

Programa Barueri Esporte Forte.

O Barueri Esporte Forte é um Programa social desenvolvido e man-
ti do pela Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Esportes. 
São Escolas de Esportes para crianças e adolescentes que atendem 
18 modalidades de iniciação e práti cas esporti vas, além dos Núcleos 
de Competi ção Esporti va. É o trabalho de educar por meio da práti ca 
de esportes. O Programa visa também combater o sedentarismo e 
nessa outra linha, oferece várias ati vidades fí sicas, de lazer e recrea-
ção para jovens e adultos. 

As Escolas de Esportes atendem atualmente 14 mil alunos e alunas, 
número que pode chegar a 16 mil até o fi nal do ano. Somente nos 
meses de setembro a dezembro de 2017 foram atendidos em mé-
dia13.541 alunos, tendo ati ngindo 15.687 no mês de outubro de 
2017.

Nas Escolas de Esportes, os alunos aprendem não só a práti ca espor-
ti va, mas conceitos de cidadania através de temas transversais que 
são discuti dos em aula. Conscienti zação no combate à dengue, pre-
venção de gravidez e Outubro Rosa, integridade, disciplina e o espi-
rito esporti vo, são exemplos de temas que levam o desenvolvimento 
de valores sociais e familiares, deixando os alunos mais preparados 
para os desafi os da vida adulta.

Outra linha de atuação são as parcerias, com destaque para o volei-
bol com a equipe “Hinode” e o futebol com a equipe do “Oeste” que 
graças a este esforço hoje disputa competi ções na elite do futebol 
paulista. Existem ainda outras parcerias inclusive com secretarias do 
município

Finalizando, foram realizados diversos festi vais esporti vos, ati ngindo 
atletas e alunos de todas as idades. Estas e outras informações, você 
poderá acompanhar nas páginas seguinte.

EXPEDIENTE

A Revista Barueri Esporte Forte  é uma publicação 
da Secretaria Municipal de Esportes.

Tom Moisés
Secretário de Esportes

Fábio A. Ivanov
Diretor de Esportes
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ATLETISMO

O Atleti smo é um conjunto de ati vida-
des esporti vas (corrida, saltos e arre-
messos). Grande parte das provas de 

atleti smo são realizadas em estádio fechados. 
Algumas competi ções, como as maratonas, são 
realizadas em via públicas.

O atleti smo de Barueri benefi cia atualmente 
mais de 200 alunos e atletas a parti r dos 7 anos 
nos períodos de manhã e tarde (2ª a 6ª) e noite 
(3ª e 5ª).

As ati vidades são desenvolvidas por profi ssio-
nais altamente capacitados e comprometi dos 
com processo de ensino-aprendizagem ali-
nhados a proposta de trabalho do Programa 
Barueri Esporte Forte.

A GA é uma das modalidades de ginásti ca 
de competi ção, sendo um importante e 
tradicional esporte olímpico. É classifi cada 

como esporte coordenati vo, mas também pro-
move excelente desenvolvimento da força, fl exi-
bilidade e resistência, sendo uma óti ma ati vida-

de para a formação das crianças. 

A ginásti ca artí sti ca de Barueri benefi cia atual-
mente 580 crianças e adolescentes (meninas 
entre 5 e 12 anos), com trabalho de iniciação 

esporti va com profi ssionais altamente capaci-
tados. Trabalha-se o desenvolvimento corporal e 
mental, além da aprendizagem dos gestos espe-
cífi cos da modalidade em questão. 

Benefí cios: desenvolvimento de fl exibilidade, 
crescimento, força, concentração, coordenação 
motora, entre outros.

GINÁSTICA ARTÍSTICA

Atleti smo é um conjunto de ati vida-
des esporti vas (corrida, saltos e arre-
messos). Grande parte das provas de 

atleti smo são realizadas em estádio fechados. 
Algumas competi ções, como as maratonas, são 

O atleti smo de Barueri benefi cia atualmente 
mais de 200 alunos e atletas a parti r dos 7 anos 
nos períodos de manhã e tarde (2ª a 6ª) e noite 

As ati vidades são desenvolvidas por profi ssio-
nais altamente capacitados e comprometi dos 
com processo de ensino-aprendizagem ali-
nhados a proposta de trabalho do Programa 

A GA é uma das modalidades de ginásti ca 
de competi ção, sendo um importante e 
tradicional esporte olímpico. É classifi cada 

como esporte coordenati vo, mas também pro-
move excelente desenvolvimento da força, fl exi-
bilidade e resistência, sendo uma óti ma ati vida-

de para a formação das crianças. 

A ginásti ca artí sti ca de Barueri benefi cia atual-
mente 580 crianças e adolescentes (meninas 
entre 5 e 12 anos), com trabalho de iniciação 

esporti va com profi ssionais altamente capaci-
tados. Trabalha-se o desenvolvimento corporal e 
mental, além da aprendizagem dos gestos espe-
cífi cos da modalidade em questão. 

Benefí cios: desenvolvimento de fl exibilidade, 
crescimento, força, concentração, coordenação 
motora, entre outros.

BARUERI ESPORTE FORTE
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O futsal é uma modalidade genuinamente bra-
sileira. Grandes craques do futebol ti veram 
origem no futsal. Barueri já revelou grandes 

atletas nesta modalidade, jogadores que passaram 
por clubes nacionais e europeus, seleções nacionais 
e internacionais e são exemplo e inspiração para to-
das as crianças prati cantes do futsal. 
Neste ano de 2018, o Programa Barueri Esporte For-
te inicia o Futsal em 5 categorias no Campeonato 
Metropolitano e no Campeonato Paulista de Futsal 
nas categorias: sub 12, sub 14, sub 16, sub 18 e sub 
20. O sub 20 de futsal compete também nos campe-
onatos da Liga Paulista. 
Em nossas escolas de Futsal, atendemos mais de 
2.200 alunos em 19 núcleos, entre ginásios, centros 
comunitários e escolas.

Benefí cios: melhoria da coordenação motora, mobi-
lidade arti cular, refl exo, agilidade, concentração, cir-
culação sanguínea, entre outros.

FUTEBOL

O futebol é a modalidade esporti va mais popu-
lar do mudo, ati ngindo mais de 3 bilhões de 
pessoas, entre prati cantes e torcedores. 

Atualmente, a modalidade de Futebol benefi cia gra-
tuitamente mais de 1.500 alunos e atletas com ida-
des entre 7 e 19 anos de 2ª a 6ª feira nos períodos 
da manhã e tarde em 8 núcleos esporti vos: Aldeia de 
Barueri, Vila Porto, Jd. Califórnia, Jd. Esperança, Jd. 
Maria Helena, Jd. Silveira, Pq. Imperial e Pq. Viana.

As ati vidades são desenvolvidas por profi ssionais al-
tamente capacitados e comprometi dos com proces-
so de ensino-aprendizagem alinhados a proposta de 
trabalho do Programa Barueri Esporte Forte.

FUTSAL
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VÔLEI HANDEBOL

BARUERI ESPORTE FORTE

O Handebol é uma modalidade esporti va criada 
por alemães no século XIX que caiu no gosto 
dos esporti stas e, rapidamente, foi difundida 

por todo o mundo.
Em Barueri, atualmente o Handebol conta com cerca 
de 400 alunos distribuídos em 12 polos esporti vos.
Além de esporte e condicionamento fí sico, a moda-
lidade desenvolve diversos conceitos de cidadania 
através de temas transversais discuti dos em aula 
como: conscienti zação no combate à dengue, pre-
venção de gravidez e Outubro Rosa. Estes são alguns 
dos temas que levam o desenvolvimento de valores 
para uma criança, deixando-a mais preparada para 
os desafi os da vida adulta.

Na Federação Paulista, Barueri é representada em 
duas categorias masculinas, sendo elas: mirim e 
infanti l. Nas Escolas de Esportes, a prati ca do Han-
debol é para meninos e meninas, consti tuindo uma 
maneira muito agradável de ati vidade fí sica, onde se 
caracteriza pela alta intensidade.
 
Benefí cios: coordenação motora, agilidade, veloci-
dade, força e resistência, entre outros.

O voleibol é um dos esportes mais populares do 
Brasil e se destaca entre as modalidades de 
característi ca coleti va. No Voleibol o pouco 

contato entre os atletas diminui o risco de acidentes.
No programa Barueri Esporte Forte, mais de 900 alu-
nos com idades entre 7 e 16 anos prati cam o voleibol 
em diversos espaços esporti vos da cidade nas cate-
gorias sub 13, sub 14, sub 15, sub 17 e sub 19. 

Barueri tem tradição nesse esporte e já revelou vá-
rios atletas com destaque na Superliga Nacional, 
seleções brasileiras de base e em clubes de vários 
países.

Benefí cios: desenvolvimento dos membros inferio-
res e superiores, abdômen e tronco bem como o au-
mento da resistência fí sica do prati cante. Desenvolve 
o trabalho em equipe e a cooperação, dentre outros.
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TÊNIS

Os relatos do princípio 
do Tênis são de diferen-
tes períodos. Prati cados 

desde o século V, uti lizavam-se apenas 
uma bola e as mãos. Mais tarde, no sé-
culo XII, o esporte fi cou mais parecido 
com o que é jogado atualmente.

A aulas estão concentradas no Par-
que Municipal Dom José e no Ginásio 
Parque Imperial no período da manhã 
e tarde. Atende mais de 200 parti cipan-
tes divididos por faixa etária a parti r dos 
6 anos. A prati ca do Tênis é uma das 
ati vidades fí sicas mais completas 
e exige muito esforço e dedica-
ção do aluno. 

A práti ca da modalidade possibilita ao 
aluno o desenvolvimento do pensamento estratégi-
co, um elevado gasto calórico, melhora a capacida-
de cardiovascular, respiratória, resistência muscular, 

SKATE

O Skate é uma modalidade 
esporti va que exige mui-
ta concentração e equi-

líbrio. Com a prancha de Skate 
executam-se manobras de di-

versos níveis de difi culdade. O esqueiti smo 
é considerado um esporte radical, dado 
seu aspecto criati vo, cuja profi ciência é ve-
rifi cada pelo grau de difi culdade dos movi-
mentos executados.

A modalidade é ministrada em 4 Núcle-
os: EMEF Fioravante Barleta, Pista do 
Pq. Dos Camargos e Pista do Parque 
Municipal de Barueri. São atendidos 
180 alunos entre 07 e 17 anos.

Benefí cios: fortalece as arti culações e liga-
mentos de maneira geral, melhora o condiciona-
mento fí sico, coordenação motora, o equilíbrio e a 
concentração, dentre outros.

s relatos do princípio 
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VIDA SAUDÁVEL

O esporte como instrumento de inclusão tem nas 
modalidades paraolímpicas uma fonte de estí mu-
los que vem sendo bem aproveitada através da 
parceria com a Secretaria dos Direitos da Pessoa 
com Defi ciência.

Na SDPD são desenvolvidas duas modalidades de 
esportes paraolímpicos em um conjunto de espa-
ços especialmente preparados para a realização 
de práti cas adaptadas. As equipes de Vôlei Sen-
tado e a Bocha Adaptada vêm conseguindo bons 
desempenhos nas competi ções que parti cipam e 
ajudam a mostrar a força da nossa cidade.

São sete instrutores e um fi sioterapeuta que tra-
balham acompanhando as possibilidades e neces-
sidades de cada aluno, através das análises das 
orientações dos laudos médicos.

Benefí cios – Proporcionam a descoberta da cultu-
ra corporal, a superação individual e coleti va e a 

PARAOLIMPICO

BARUERI ESPORTE FORTE

Dentro do Programa Barueri Esporte Forte a Secre-
taria de Esportes criou o Programa Vida Saudável 
que visa combater o sedentarismo, esti mular a 

práti ca permanente da boa alimentação e de ati vidades 
fí sicas a fi m de melhorar a qualidade de vida. O Progra-
ma oferece aulas para adultos nas modalidades de Fut-
sal, Vôlei, Capoeira e condicionamento fí sico através da 
Ginásti ca Funcional, Localizada, Jump e aulas de Pilates, 
Muay Tai Fitness e Ritmos (Zumbalada). Atende, gratui-
tamente, cerca de 5 mil pessoas na faixa etária de 14 a 
59 com aulas de baixa, média e alta intensidade em giná-
sios, centros comunitários e no parque municipal. 

O “Vida Saudável” complementa outros dois projetos. 
1 - O Ati va Geral que acontece em 10 ginásios distribu-
ídos por toda cidade, em duas academias e no Ginásio 
José Corrêa. Atende homens e mulheres a parti r dos 14 
anos. 

2 - O VidAti va é realizado em cinco CRAS, 9 UBSs e 3 CAPs 
para o público adulto com restrições de saúde. O Projeto 
funciona em parceria com as Secretarias de Saúde e de 
Assistência e Desenvolvimento Social.

Benefí cios:  combate o sedentarismo, a obesidade, o de-
sânimo e melhora os quadros de depressão, além de in-
centi var o convívio social. 
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BEISEBOL
BASQUETE

O basquetebol surgiu no ano de 1891 nos Esta-
dos Unidos e é um dos esportes mais popu-
lares do mundo. Atualmente, é prati cado por 

mais de 300 milhões de pessoas.

Nossas equipes de base sempre atuaram com desta-
que nos campeonatos da Federação Paulista de Bas-
quete. Em 2018 as categorias sub 11, sub 12 e sub 
13 masculinas têm a responsabilidade de manter a 
tradição do Basquete barueriense. 

São 18 polos distribuídos em escolas e ginásios pela 
cidade. Nas escolas de esportes, a prati ca do Bas-
quetebol é para meninos e meninas entre 07 e 17 
anos. Em 2017 foram matriculadas 1.020 crianças.

É um jogo de ritmo acelerado, de intensidade média 
e alta, que envolve corridas, deslocamentos e saltos. 
Caracteriza-se como uma ati vidade aeróbica, pro-
move queima de calorias. 

São vários os benefí cios: desenvolve a coordenação 
e habilidades motoras, fortalece toda a musculatura 
dos membros inferiores e superiores.

Beisebol é um esporte prati cado por duas equi-
pes de nove jogadores, que alternadamente, 
ocupam as posições de ataque e defesa.  O ob-

jeti vo é pontuar batendo com um bastão em uma 
bola lançada e depois correr pelas quatro bases do 
campo. Vence o ti me que conquistar o maior núme-
ro de bases.

No Brasil, o Beisebol foi iniciado em 1850. Em Barue-
ri a modalidade vem se fi rmando com perspecti vas 
de intercâmbio internacional. As aulas são ofereci-
das para mais de 260 meninos e meninas com idade 
entre 7 e 17 anos, em 5 núcleos esporti vos nos Cam-
pos dos bairros: Parque Viana, Maria Helena, Aldeia 
de Barueri, Jd. Esperança e Parque Imperial, no perí-
odo da manhã e tarde.

Considerado um esporte completo, a Escola de Bei-
sebol pretende não apenas ensinar o esporte, mas 
exercitar a cidadania e os valores, familiares, respei-
to, integridade, disciplina e o espirito esporti vo. 

Benefí cios: melhora a capacidade cardiovascular, 
respiratória, resistência muscular, concentração, agi-
lidade e o desenvolve o pensamento estratégico, en-
tre outros.

BARUERI ESPORTE FORTE
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O Judô é uma arte marcial criada em 
1882 no Japão, modalidade com 
136 anos de existência e está ali-

cerçada em três grandes princípios fi losó-
fi cos: JU = suavidade, SEIRYOKU-ZEN-YO = 
máxima efi ciência com mínimo esforço e 
JITA-KYOEI = bem-estar e prosperidade mú-
tuos. Esses princípios estão presentes em 
todos os atos e ati vidades do prati cante de 
judô e não são restritos apenas no Dojô. 

Atualmente são atendidos mais de 600 alu-
nos e alunas em 10 polos distribuídos pelo 
município. Cerca de 40 atletas realizam trei-
namento mais competi ti vo na Academia de 
Artes Maciais do Jd. São Pedro. 
 
A modalidade de Judô é considerada como 
uma importante ferramenta para a educa-
ção integral do prati cante, gerando grandes 
benefí cios como: equilíbrio mental, reforço 
do caráter e da moral, diminuição do es-
tresse, entre outros.

JUDÔ

Kung Fu é um termo que signifi ca “Tra-
balho Árduo”. Tem como fi nalidade o 
aprimoramento do ser humano. Por 

ter um senti do que serve para qualquer 
práti ca de desenvolvimento pessoal, uti -
liza-se o termo Wushu para se designar 
as Artes Marciais Chinesas. Sua origem se 
confunde com a história da civilização chi-
nesa, estando presente desde as primei-
ras lutas entre tribos.

A fi losofi a do Kung Fu / Wushu prega a 
dedicação no fortalecimento do corpo, 
disciplina mental e conhecimento de si 
mesmo.

As Escolas de Esporte atende adultos e 
crianças a parti r dos 6 anos em seis núcle-
os esporti vos. São mais de 320 alunos que 
realizam exames de promoção de faixa se-
mestralmente. 

Benefí cios: respeito, disciplina, espirituali-
dade, autocontrole, coordenação, fortale-
cimento muscular, agilidade, entre outros.

KUNG FU O Karatê chegou ao Brasil na dé-
cada de 1950, por meio de 
imigrantes japoneses. A arte 

se espalhou rapidamente por todo 
território nacional, revelando grandes 
campeões sul-americanos, pan-ameri-
canos e mundiais.
A Escola de Karatê de Barueri atende 
crianças a parti r dos 6 anos de idade 
e também adultos. Atualmente, conta 
com mais de 600 alunos prati cantes. 
Paralelamente ao desenvolvimento 
das escolinhas, o projeto de formação 
de equipes de alto rendimento formou 
campeões no âmbito nacional e inter-
nacional. Parti cipando de eventos ofi -
ciais desde o seu início, formou atletas 
que hoje integram as seleções paulista 
e brasileira.
Benefí cios: Fortalece ossos e múscu-
los, cria resistência, desenvolve coor-
denação motora e visual, torna o orga-
nismo menos suscetí vel à ferimentos e 
doença, perseverança, concentração, 
disciplina e foco, entre outros

KARATÊ
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O Jiu-jitsu é uma arte marcial oriunda do 
Japão. A modalidade está alicerçada 
em princípios fi losófi cos, técnicos, éti -

cos e morais. Estes princípios estão presentes 
em todos os atos e ati vidades do prati cante. 

A modalidade de Jiu-jitsu está inserida em Ba-
rueri com o propósito de formação esporti va 
através das Dimensões Educacionais, Ren-
dimento e Esporte sócio parti cipati vo com 
jovens e adultos. Atualmente, conta com 80 
alunos, sendo 10 atletas, atuando no centro 
de excelência da modalidade que situado na 
Academia de Artes Marciais.

Benefí cios: equilíbrio mental, controle da 
agressividade, reforço do caráter e da moral, 
diminuição do estresse, colabora com a so-
ciabilização, fortalecimento da autoconfi an-
ça, aumento da capacidade de concentração, 
habilidades motoras, capacidades motoras, 
disciplina, respeito e condicionamento fí sico, 
entre outros.

O Karatê chegou ao Brasil na dé-
cada de 1950, por meio de 
imigrantes japoneses. A arte 

se espalhou rapidamente por todo 
território nacional, revelando grandes 
campeões sul-americanos, pan-ameri-
canos e mundiais.
A Escola de Karatê de Barueri atende 
crianças a parti r dos 6 anos de idade 
e também adultos. Atualmente, conta 
com mais de 600 alunos prati cantes. 
Paralelamente ao desenvolvimento 
das escolinhas, o projeto de formação 
de equipes de alto rendimento formou 
campeões no âmbito nacional e inter-
nacional. Parti cipando de eventos ofi -
ciais desde o seu início, formou atletas 
que hoje integram as seleções paulista 
e brasileira.
Benefí cios: Fortalece ossos e múscu-
los, cria resistência, desenvolve coor-
denação motora e visual, torna o orga-
nismo menos suscetí vel à ferimentos e 
doença, perseverança, concentração, 
disciplina e foco, entre outros

Taekwondo é um termo que signi-
fi ca “Caminho dos Pés e Mãos” e 
tem como fi nalidade o aprimora-

mento disciplinar e educacional do ser 
humano. Sua fi losofi a prega a cortesia, 
integridade, perseverança e autocontro-
le. É o esporte nacional coreano e se tor-
nou olímpico em 1988. Essa arte marcial 
foi consolidada na década de 1950 e che-
gou ao Brasil na década de 1970, através 
de imigrantes coreanos.

A modalidade Taekwondo foi implantada 
em Barueri com objeti vo esporti vo sócio 
educacional. Hoje, atendendo em 4 po-
los esporti vos, a modalidade conta com 
176 alunos, entre turmas de crianças, 
adolescentes e adultos.

Benefí cios: defesa pessoal, agilidade, for-
talecimento muscular, disciplina fí sica, 
mental, concentração e respeito, entre 
outros.

KARATÊ

JIU JITSU

TAEKWONDO
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BOCHA

A bocha é um esporte interessantí ssimo que 
requer trabalho em equipe e muita estraté-
gia. É jogado entre duas equipes, sendo seis 

bochas (bolas) para cada equipe. O esporte consiste 
em lançar um bolim (bola menor) e depois que ele 
para, os jogadores precisam jogar as bochas (bolas) 
mais perto possível do bolim ou mesmo reti rar as 
bochas do oponente. 

A modalidade Bocha em Barueri representa a ci-
dade de Barueri em competi ções organizadas pela 
Federação e Torneios Regionais. Atualmente, a 
equipe de Barueri disputa o Campeonato Estadual 
da Modalidade e conta com 15 atletas. Barueri já 
obteve o troféu de Campeão de Edições dos Jogos 
Regionais e Vice-Campeão de Edições dos Jogos 
Abertos do Interior.

Benefí cios: sair da ociosidade, convívio social, ga-
nho de força muscular, coordenação motora, agili-
dade e equilíbrio, desenvolvimento cogniti vo.

A capoeira é uma expressão cultural brasi-
leira que combina artes marciais, música, 
acrobacias e dança na realização de golpes, 

movimentos rápidos, complexos e únicos que re-
querem uma grande quanti dade de força e fl exibi-
lidade corporal. 

O som que acompanha o esporte é tocado no be-
rimbau, um instrumento de corda de origem an-
golana. Ele é reverenciado no início de cada luta e 
dita o ritmo e o esti lo de jogo.

Atualmente, a Secretaria de Esportes atende 115 
alunos e alunas em 5 núcleos esporti vos.

A práti ca da capoeira trabalha o condicionamen-
to fí sico para o sistema cardiovascular e para to-
dos os grupos musculares. Desenvolve a força, a 
elasti cidade, o equilíbrio, o ritmo e a coordenação 
motora.

CAPOEIRA
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Espaço Mulher
Parque da Maturidade

As ati vidades do “Espaço Mulher” é uma par-
ceria com a Secretaria da Mulher de Barueri e 
tem 29 modalidades para atender as necessi-
dades de mulheres interessadas. As ati vidades 
acontecem na quadra, sala de dança, sala de 
Pilates, Piscina, Deck e até no vão livre, em al-
gumas ati vidades especiais.

Divididos entre aulas de Boxe, Alongamentos, 
Danças, Pilates, Hidroginásti ca, Muay Thai, 
musculação, yoga, zumba, mais de 3600 alu-
nos tem a oportunidade de prati car gratuita-
mente esportes de forma orientada e usando 
espaços apropriados para melhorar a muscu-
lação, as condições cardiovasculares, além de 
desenvolver a sociabilidade, a autoesti ma e as 
habilidades psicomotoras.

As ati vidades do Parque da Maturidade é uma par-
ceria com a Secretaria de Assistência de Desenvol-
vimento Social de Barueri. Aproveitando a infraes-
trutura esporti va do Parque da Maturidade para 
oferecer o Programa Vida Saudável por meio do 
condicionamento fí sico à idosos na sala de muscu-
lação. São 3 instrutores que atendem em período 
integral.  

Através de acompanhamento profi ssional, os ido-
sos recebem orientação, moti vação e correção das 
práti cas durante as ati vidades. Mais de 1200 idosos 
são benefi ciados neste Programa.

O Parque da Maturidade tem Piscina aquecida e 
coberta para hidroginásti ca e natação, com rampas 
e corrimão para idosos com difi culdades de aces-
so, além de materiais de natação completos. A sala 
de ginásti ca para aula localizada conta com apoio 
de profi ssionais para o desenvolvimento de alon-
gamento, propriocepção, dança de salão e coreo-
grafi a.
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Cópia do RG, comprovante de endereço, foto 3x4,
Atestado Médico ou protocolo, ou Anamnese.
Menores de 18 anos devem estar acompanhado por responsável

Matricule seu filho ou filha em nossas Escolas de Esportes. São 19 modalidades 
distribuídas em 54 núcleos esportivos na cidade.

As matrículas podem ser feitas diretamente na Central de Inscrições, localizada 
no Ginásio José Correa. 
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NÚMEROS QUE SURPREENDEM

Nos meses de setembro, outu-
bro, novembro e dezembro de 
2017. As metas de atendidos 

no geral sem considerar as modali-
dades era de 48.544 atendidos para 
o período de 4 meses (setembro a 
dezembro). Porém, neste período fo-
ram atendidos efeti vamente 54.137, 
que gerou um acréscimo de 11,5% no 
número de atendidos, ou seja, 5.593 
atendidos a mais.

Com relação a Competi ção, o Depar-
tamento de Treinamento e Alta Per-
formance (DETAP) também cumpriu 
superou a meta que era de 290, para 
312 atletas em 6 modalidades.

54.137
Atendimentos

A média de lanches distribuídos não alcançou a 
meta de 3000 lanches por dia, fi cando em tor-
no de 2500 lanches. Isto ocorreu porque, algu-

mas modalidades são realizadas em escolas públicas 
e estas retardaram a autorização para a distribuição e 
entrega dos lanches para os alunos que frequentam 
ati vidades nesses locais. 

Já os Kits Lanches são fornecidos nos eventos exter-
nos e internos das diversas modalidades. Esses Kits 
Lanches são solicitados também para competi ções e 
treinamento das modalidades que possuem equipes 
de rendimento. 

191.967
Lanches e kit-lanches
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SEGURANÇA E ACOMPANHAMENTO

O programa Barueri Esporte Forte é 
desenvolvido em 54 núcleos por 
toda a cidade e envolve mais de 

14 mil pessoas entre alunos, professores 
e direção. Para acompanhar toda essa mo-
vimentação está sendo montado um siste-
ma de monitoramento eletrônico que vai 
permiti r aos pais e responsáveis assisti r ao 
vivo os treinos e jogos pelo celular ou com-
putador.

Até agora já foram instalados o monitora-
mento em 28 núcleos, o que já melhorou 
muito a segurança destes locais e principal-
mente a dos alunos, além de aumentar o 
acompanhamento e a integração entre os 
professores e a coordenação.
Em breve, o sistema estará pronto e dispo-
nível para toda a população.

SEGURANÇA

Além das reuniões periódicas de avaliações e planejamento, o 
projeto Barueri Esporte Forte, mantém uma equipe de supervi-
são que visita os locais de ati vidades para fazer levantamentos 

das condições de uso, infraestrutura e materiais. 
O planejamento da Supervisão prevê suporte técnico e pedagógico 
aos instrutores esporti vos, além da orientação de ati vidades para ga-
ranti a que o trabalho seja desenvolvido com qualidade e cumprimen-
to das metas estabelecidas.
Como resultado dessas visitas, foram desenvolvidas diversas roti nas 
para a entrega de documentos e lista de presença fí sica assinadas pe-
los instrutores. Os planos e relatórios são enviados por e-mail para a 
supervisão com a fi nalidade de dinamizar o sistema.
A supervisão intensifi cou o acompanhamento e orientação das equi-
pes de profi ssionais para garanti r que as metas quanti tati vas e quali-
tati vas sejam cumpridas.
Nesse senti do, foi traçado um iti nerário organizado por rotas basea-
das nas proximidades dos núcleos. Outra inovação são os relatórios 
que informam as condições de funcionamento pedagógico, adminis-
trati vo, fí sico, material e de demanda.

SUPERVISÃO DIRECIONADA
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EVENTOS E FESTIVAIS 

Os Festivais de Esportes são eventos realizados 
dentro e fora de Barueri com atletas das es-
colas de esporte que permitem a integra-

ção entre atletas de núcleos e horários diferentes, 
bem como o intercâmbio técnico que contribui 
para melhorar a organização do esporte na cida-
de.
Entre setembro e dezembro de 2017, foram reali-
zados diversos festivais, como os eventos oficiais, 
seletivas de atletas e categorias nas modalidades de 
Basquete, Handebol, Futebol, Futsal, Voleibol, Atletis-
mo e Paraolímpico, além das artes maciais: Judô, Jiu-Jit-
su, Karatê, Kung-Fu e Taekwondo.

ATIVIDADES EM DESTAQUE

• A Seletiva e Festival de Basquete que contou com 
mais de 500 alunos participantes;

• 1º Festival Barueri de Handebol com a participa-
ção de 250 alunos;

• 1º Festival de Futebol com aproximadamente 520 
alunos participantes;

• A Copa Paulista de Futsal e Campeonato Estadual 
Sub-20 tiveram equipes de Barueri em todas eta-
pas dos campeonatos. O Festival Barueri de Vôlei, 
onde 297 alunos participaram do 1º Festival da    
Cidade em diversas categorias;

• O Torneio de Atletismo 2017 foi realizado com 
200 alunos e 30 atletas convidados;

• Taekwondo - Cerimônia de Graduação e 
Promoção de Faixas com mais de 550 alu-
nos;

• Festival Barueri de Karate com mais de 
672 atletas sendo 290 do Barueri Espor-
te Forte;

• Festival Barueri de Kun Fu com 380 alu-
nos sendo 220 do Barueri Esporte Forte;

• Festival Barueri de TaekWondo com 216 
alunos e participação de 96 do Barueri Espor-
te Forte.

Além da participação dos alunos, professores e equipe téc-
nica, milhares de pais e moradores da cidade participaram 
das atividades aplaudindo e incentivando o esporte de Ba-
rueri.
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