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Menores de 18 anos devem estar acompanhado por responsável

Matricule seu filho ou filha em nossas Escolas de Esportes. São 17 modalidades 
+Programa Qualidade de Vida.

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

Cópia do RG, comprovante de endereço, atestado médico 
ou protocolo, ou anamnese
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Programa Barueri Esporte Forte usará 
app para avaliação de desempenho

As escolas de Esporte do Programa Barueri Esporte Forte agora 
já podem usar um aplicativo voltado para educação à distância 

que foi criado exclusivamente para o Programa e que permite 
melhorar o gerenciamento das atividades, organizar atividades 
conjuntas em todos os polos da cidade e repassar conteúdos e 
informações importantes para o desenvolvimento das atividades. 
A solução permite compartilhar todo o processo de aprendizado, 
descrevendo os exercícios a serem feitos e definindo sua ordem. 
O objetivo é padronizar o ensino de cada polo e colaborar com 
orientações adequadas para aprimorar ainda mais a qualidade do 
atendimento em todas as unidades do Programa.
Através de um painel na web, o gestor de cada rede consegue ver o 
desenvolvimento das atividades em cada polo e analisar em tempo 
as informações como quantidade de alunos, taxa de ocupação em 
tempo real e interagir com orientações e ajudas necessárias.
Com um simples, os professores verificam as atividades esperadas 
para cada aula, preencher a lista de presença e conferir notas de 
desempenho aos alunos. 
Já em casa, as famílias e  responsáveis também conseguem acessar 
o sistema na web, onde podem ver as atividades previstas para as 
aulas e verificar o desempenho dos seus filhos.

Avaliação de desempenho e revelação de talentos 

A capacidade de avaliação de desempenho dos alunos é algo 
inédito e é uma tecnologia de didática do esporte desenvolvida 
pela equipe do Programa Barueri Esporte Forte. Foi criado uma 
metodologia transformada em  algoritmos computacionais do 
Aplicativo (App), que permite acompanhar não só o desempenho 
dos alunos, como perceber quais alunos têm maior chance de 
se destacar como um futuro atleta. Enfim, no Programa Barueri 
Esporte Forte a tecnologia do futuro já chegou e o resultado serão 
as muitas vitórias, troféus e medalhas que virão. 

www.barueriesporteforte.org.br

Siga-nos:
barueriesporteforte
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GINÁSTICA ARTÍSTICA

Competição com caráter formativo.

Ouro: Ana Clara da Silva Rodrigues, Joana Dar’c da Silva Ca-
margo, Lorena Siqueira Gomes Vieira, Manuela Silva de Sou-
za, Millena Corrêa Cavalcanti, Sara da Silva Santana e Ana 
Clara da Silva Rodrigues

Prata: Ana Júlia da Silva Moraes, Evelin Sophia de Oliveira Li-
nhares, Gabrille Morato de Jesus, Lívia Menezes Rodrigues, 
Maria Eduarda Martinez Correia, Mirella Mendes Tanan e 
Rebeca Santos Basílio.
Bronze: Isabella Marques Carrara, Júlia Babetto de Oliveira, 
Nicole Carvalho Ferreira das Neves.

06/04/2019 - I Etapa do Troféu Liga - ADPM – Bragança Paulista/SP

São premiadas as 5 melhores ginastas de cada aparelho e individual 
geral, e as 3 melhores equipes.

Individual Geral: 
1º Lugar: Stephany Pereira Dutra (Infantil C)
3º Lugar: Keren Paloma Dias Gomes (Pré C)
4º Lugar: Laura Yumi Suzuki e Laís Bonácio Aguirra (Pré C)
EQUIPE: 
2º Lugar: Barueri Esporte Forte (Categoria Pré C)
Carvalho Ferreira das Neves.

13/04/2019 - I Etapa da Liga Pré Infantil e Infantil – Paulínia/SP 

GINASTAS:

Gisela Moret de Oliveira, Giovana Victória Almeida Santos, Larissa 
Gonzaga Abreu Silva, Manuella Pitanga Demetrio, Maria Paula dos 
Santos Assis, Sabrina Barbosa Xavier e Jackeline Ferreira Franco.

EQUIPE: 
2º Lugar: Barueri Esporte Forte

04/05/2019 - I Etapa do Troféu Destaque da Liga 2019 – Salto/ SP

690 ALUNOS, 34 ATLETAS EM FORMAÇÃO
As atividades da Ginástica Artística do Programa Ba-
rueri Esporte Forte acontecem na Academia de Ginás-
tica Artística do Beval e nesse semestre, se concentrou 
na formação esportiva da Escola de Esportes. Esse 
trabalho forte de formação conta com a vantagem da 
grande experiência da equipe de professores que já 
formou muitos atletas dessa modalidade. 

Embora iniciando as formações de rendimento, os tra-
balhos já têm conseguido bons resultados nas partici-
pações em competições não oficiais. Nesse momento 
o mais importante tem sido a oportunidade de dar 
experiência para as alunas e o retorno (feedback) dos 
outros técnicos e árbitros que constantemente reco-
nhecem o mérito do trabalho em andamento.
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GINÁSTICA ARTÍSTICA

São premiadas as 3 melhores ginastas por aparelhos, Individual 
Geral (somatório dos quatro parelhos) e por equipes da catego-
ria livre (Obrigatório).

GINASTAS:
Bianca Duarte Stocco, Gisela Moret de Oliveira, Giovana Vic-
tória Almeida Santos, Larissa Gonzaga Abreu Silva, Manuella 
Pitanga 
Demetrio, Maria Paula dos Santos Assis, Sabrina Barbosa Xavier 
e Stephany Pereira Dutra.

EQUIPE:
2º Lugar: Barueri Esporte Forte

01/06/2019 - II Etapa do Troféu Destaque 2019 – Indaiatuba/SP

Competição com caráter formativo

Ouro: Milena Alves Silva, Érika Alves de Oliveira, Millena Corrêa 
Cavalcanti, Sara da Silva Santana e Mirella Mendes Tanan
Prata: Joana Dar’c da Silva Camargo, Manuela Silva de Souza, 
Isabelly Sbardelotto da Silva, Lavinya Soares Barbosa, Laura Yumi 
Suzuki, Kyara Kimberlyn Lopes Borges, Keren Paloma Dias Go-
mes, Evelin Sophia de Oliveira Linhares, Gabrille Morato de Je-
sus, Maria Eduarda Martinez Correia, Nicole Carvalho Ferreira 
das Neves, Gabriella Del Boni Nascimento e Maria Eduarda Mika 
Basso
Bronze: Ana Clara da Silva Rodrigues, Ana Júlia da Silva Moraes, 
Lorena Siqueira Gomes Vieira, Lívia Menezes Rodrigues, Rebe-
ca Santos Basílio, Alice Cremaso, Clara Ramos Araújo, Penelope 
Araújo da Silva Oliveira, Isabella Marques Carrara e Júlia Babetto 
de Oliveira.

29/06/2019 - I Etapa do Troféu Liga – Barueri/SP

Individual Geral: 1º Lugar: Isabelly Sbardelotto da Silva (Pré C) 
e Staphany Pereira Dutra (Infantil C), 2º Lugar: Keren Paloma 
Dias Gomes (Pré C) e Adrielly Padilha Souza (Pré B), 3º Lugar: 
Laís Bonácio Aguirra (Pré C), 4º Lugar: Laura Yumi Suzuki (Pré C), 
Helena Madolio Passos

EQUIPE: 
1º Lugar: Barueri Esporte Forte (Pré Infantil C)
2º Lugar : Barueri Esporte Forte (Infantil C)

11/05/2019 - II  Etapa da Liga Pré Infantil e Infantil – Americana/SP
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FUTSAL

A equipe do Sub-14  trei-
nada pelo Vitor Hugo e 

sendo auxiliado pelo Wa-
shington Barbosa que são 
dois treinadores com muita 
experiência em trabalhar 
com essas categorias ini-
ciantes conseguiu sair-se vi-
toriosa nessa primeira fase 
do Campeonato Metropo-
litano. O atleta Jéferson foi 
um dos artilheiros da com-
petição e já está sendo assediado pelo Palmeiras que 
pretende contratar esse jovem atleta de Barueri. O co-
ordenador comenta que ele foi um dos destaques do 
campeonato e como o “Palmeiras é um time de cami-
sa, dificilmente ele vai continuar aqui. Desejo sucesso 

e fico feliz de saber que nosso trabalho ajudou a reve-
lar mais um talento’, conclui.
Outro atleta que teve uma atuação acima da média foi 
o goleiro Davi que ajudou em muito a equipe do Sub-
14 a ser campeã. O grupo é considerado homogêneo e 
ajuda a fortalecer o jogo de equipe.

Neste ano as equipes de formação continuaram ga-
nhando destaque nas competições em que parti-

ciparam com grandes surpresas no desempenho dos 
atletas. Todas as categorias passando pela primeira 
fase do Campeonato Metropolitano de Futebol de Sa-
lão. Segundo o coordenador Edson Gomes, esse cam-
peonato é o mais importante com a participação dos 
grandes times como Santos, São Paulo, Corinthians, 
Palmeiras o que valoriza a participação das equipes do 
Barueri Esporte Forte, que além de passarem pela pri-
meira fase, “o Sub-12 terminou entre os oito primei-
ros, o Sub- 14 foi o campeão. Já as categorias Sub-16 
e Sub-18, ficaram entre os 12 primeiros. Foi um bom 
desempenho tendo em vista as fortes equipes que Ba-
rueri teve que enfrentar”, concluiu.

Nas Escolas de Esportes o primeiro semestre foi produ-
tivo e mais uma vez conseguiu ultrapassar a meta de 
atendimento passando a atender cerca de 2500 alunos 
distribuídos em 17 polos pela cidade.  Os seis professo-
res que trabalham nas Escolas de esportes tiveram ca-
pacitação mensal para melhorar as técnicas aplicadas 

aos alunos o que indica uma tendência de evolução 
permanente. O coordenador Edson Gomes acredita 
nas parcerias que estão surgindo e aposta que haverá 
muitas melhorias para o segundo semestre.
A idade inicial acontece com alunos de 7 anos e vai até 
os 17. Os professores têm o compromisso de trabalhar 
o desenvolvimento esportivo e dominando a ideia de 
tema transversal, aproveitam para abordar cidadania, 
civismo, participação em eventos como o Desfile do 
dia 7 de setembro. O professor ao ganhar a confiança 
do aluno, acaba sendo muitas vezes confidente, amigo 
e com isso acaba apoiando, incentivando, e orientando 
em um momento importante que é a adolescência.

Os alunos são majoritariamente moradores de Barueri 
e são dentre eles que os professores buscam os mais 
habilidosos para formar os times de formação. “Os 
nossos professores estão a todo momentos atentos e 
apontando os garotos que possam atuar nas equipes 
de competições e a gente vem aproveitando e olhando 
com carinho todos os 2500 alunos”, finaliza o profes-
sor.

É CAMPEÃO

SUB-14 CAMPEÃ CAMPEONATO METROPOLITANO
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É CAMPEÃOFUTEBOL

PARCERIA COM O OESTE FC SERVE COMO INCENTIVO

Como resultado da parceria entre o Barueri Espor-
te Forte e o Oeste FC, os atletas que se destacam 

nas nossas Categorias de Base, acabam integrando um 
quadro de formação do Oeste FC, como por exemplo 
o goleiro David da categoria Sub-14, que foi inscrito na 
Federação Paulista de Futebol  para jogar pelo Oeste 
Fc na atual temporada e continua sua formação no Ba-
rueri Esporte Forte.
Em 2019, diversos atletas tiveram essa oportunidade 
de jogarem pelo Oeste FC onde as cobranças, as res-
ponsabilidades e a aprendizagem ajudaram a moldar 
um aluno mais experiente e focado nos treinos.

BONS RESULTADOS

Ainda no primeiro semestre a equipe Sub-16 foi 
convidada pela primeira vez a participar da Copa 

LNTS promovida pelo Desportivo Brasil e o  Shandong 
Luneng, que é uma equipe chinesa que investe no fu-
tebol brasileiro. A copa foi disputada entre 12 equipes, 
com participação de times internacionais e chegamos 
ao quarto lugar.

Para terminar o ano, as equipes Sub-!4 e Sub-18 foram 
finalistas da 35 Copa São Paulo de Futebol da APF com 
a consagração da equipe Sub-14 que sagrou-se cam-
peã e o vice campeonato da Sub-18

CAMPEÃO PAULISTA DA 35ª COPA SÃO PAULO

Neste ano a novidade do futebol ficou por conta da 
parceria do Barueri Esporte Forte com o programa 

CBF social. Graças a essa parceria os trabalhos nas Es-
colas de Futebol passou a contar com uma metodolo-
gia específica de desenvolvimento de habilidades para 
a socialização. Essa metodologia está sendo aplicada 
em polos das Escolas de Futebol.  Já os resultados das 
equipes de formação estão surpreendendo. As quatro 
equipes disputaram pela primeira vez a Copa São Pau-
lo de Futebol 2019 promovida pela Associação Paulis-
ta de Futebol, onde a equipe Sub-14 foi a campeã e a 

Sub-18 foi a vice.
Para o prof. Luiz Fernando, Coordenador de Futebol, 
o fato de todas as categorias terem um bom desem-
penho, mostra “que estamos no caminho certo, que o 
trabalho vem evoluindo como resultado da formação e 
do acompanhamento dos atletas ao longo da carreira, 
com uma metodologia uniforme e capaz de integrar o 
atleta de 12 anos às expectativas das equipes de pon-
ta, como o Sub-20”, concluiu.

Equipe Sub-14 foi campeã de 2019 da APF
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FUTEBOL

SURPRESA NA COPA SÃO PAULO

A participação na Copa São Paulo foi uma surpre-
sa agradável e os resultados obtidos por todas as 

equipes mostraram a força do Programa Barueri es-
porte Forte no futebol. Conquistar o campeonato na 
categoria Sub-14 e o vice na Sub-18 coloca a cidade de 
Barueri como uma das mais competitivas do Estado de 
São Paulo e promete um futuro de muitas vitórias.

CBF SOCIAL  LEVOU ATLETAS PARA  JOGO DA COPA AMÉRICA

A parceria com a CBF Social trouxe uma metodologia 
que permite aplicar educação ambiental, sociabi-

lidade e cidadania com a prática do futebol, o que já 
representa um ganho de qualidade para o Programa 
Barueri Esporte Forte. Porém, para surpresa da co-
ordenação, um grupo de atletas pode participar das 
atividades da Copa América, no jogo da disputa de 
terceiro lugar da Copa América na Arena Corinthians. 
Os atletas passaram o dia no estádio, onde puderam 
acompanhar as movimentações dos times, a prepara-
ção para o jogo e viver essa experiência inesquecível.

APOIO PSICOLÓGICO

Há uma separação entre os trabalhos das equipes 
de futebol do Barueri Esporte Forte e as equipes 

do Oeste FC. No entanto, a proximidade espacial e o 
fato de as duas entidades estarem na mesma cidade, 
acaba gerando uma ansiedade na busca de uma opor-
tunidade de seguir carreira profissional para os nossos 
atletas. A percepção dessa realidade levou ao desen-
volvimento de um apoio psicológico e pedagógico no 
sentido de mostrar nosso papel como formador de ci-

dadão e que as oportunidades são consequências de 
diversos fatores que nem sempre estão diretamente 
ligados a qualidade de cada um. “a gente explica que 
o surgimento de uma oportunidade não significa uma 
carreira certa e que a volta, caso não haja adaptação 
no Oeste, também não significa demérito, mas uma 
oportunidade de preparar ainda mais para suprir uma 
possível deficiência, evoluir e buscar uma nova chan-
ce”, finaliza o coordenador.
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HANDEBOL 

ACREDITAR NOS “PRATAS DA CASA”

As Escolas de Esportes de Handebol fazem bem o 
trabalho de iniciação dos alunos e preparação para 

sua formação e com isso mais de oitenta por cento dos 
atletas de formação são meninos que saíram de Barue-
ri. No Handebol há um fator que melhora este entro-
samento, pois os dois educadores que trabalham na 
formação são os mesmos que trabalham nas Escolas 
de Esportes, o que permite perceber futuros talentos 
já nos primeiros anos de treinos. Assim o Programa 
Barueri Esporte Forte acaba sendo um manancial de 
jogadores para outros clubes que vêm buscar na cida-
de muitos de seus atletas. Atualmente o projeto aten-
de até a categoria Cadete, na faixa de 16 anos, depois 
muitos desses atletas, com altíssima técnica, encon-
tram condições de seguir na carreira.  

HANDEBOL INFANTIL É CAMPEÃO DA SÉRIE PRATA PAULISTA 2019

As atividades nas Escolas passaram das metas e 
atendeu a 410 alunos onde aconteceram muitas 

competições internas que ajudaram a desenvolver a 
prática das disputas e formação da cultura do jogo co-
letivo. 
Já as equipes de formação, compostas de 40 atletas, 
nas categorias Infantil e Cadete tiveram um bom de-
sempenho no Campeonato Super Paulistão 2019 de 
Handebol da Federação Paulista de Handebol com dois 
atletas da equipe Cadete disputando a artilharia. Em 
segundo lugar ficou o atleta Rodrigo Barbalho, 7 vezes 
melhor jogador com 204 gols e Nichollas Batista com 
147 gols ficou em sétimo lugar.

O maior empenho da coordenação está no trabalho de 
base que contribui para a formação de atletas sempre 
apoiado na aplicação do conceito de Handebol Inte-
ligente e na preparação física reforçada para as duas 
categorias. Essa melhor preparação física resultou em 
um melhor rendimento para os jogos. Os atletas ficam 
mais fortes mais prevenidos contra lesões o que per-
mite mais continuidade e permanência nos times. O 
Projeto Barueri Esporte Forte foi campeão da Série 
Prata Infantil e vice-campeão da categoria Série Ouro-
Cadete.

JOGO INTELIGENTE

O desenvolvimento de estratégias é fundamental 
no handebol e essa habilidade está sendo desen-

volvida em Barueri com o nome de “Handebol Inteli-
gente”, onde se procura explorar as possibilidades que 
as regras permitem. Essa preparação geralmente é 
feita apenas com técnicos dos times de pontas. Como 
exemplo, o treinador Douglas Alves explica que “no 
Handebol é possível explorar o uso das regras como 
por exemplo, retirar o goleiro e substituí-lo por um jo-
gador de linha atacando. Essa tática cria um fator de 

construção de jogo a mais, garantindo uma superiori-
dade numérica que facilita os arremessos sem oposi-
ção. Essa foi uma adaptação da regra que nós usamos” 
conclui.
Essa formação a mais permite uma preparação melhor 
do atleta para tomadas de decisões e arremessar a 
bola no momento certo. Também desenvolve princi-
palmente o jogo de equipe onde o jogador mais habi-
lidoso também deve ter uma vocação para o jogo co-
letivo e saber construir jogadas para os outros atletas.

É CAMPEÃO
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BASQUETE

BARUERI É CAMPEÃ DA COPA ANIMÃ

Foram quatro dias de vivências e aprendiza-
dos, na ausência dos pais e acompanhados 

pelos pela equipe do Programa Barueri Es-
porte Forte, onde participaram de equipes de 
competição da Federação e equipes de atletas 
com deficiencia que serviu para mostrar as 
dificuldades e as formas de comportamentos 
adequadas. Também tiveram que cuidar da hi-
giene pessoal e alimentação.
A cidade de Barueri foi a campeã no Sub-12 
e vice no Sub-14. Como resultados positivos 
dessa experiência foi possível observar a apro-
vação dos pais e que houve uma melhora na 
qualidade da convivência entre os atletas. De 
acordo com a coordenadora, Isso aumentou a 
motivação para os treinamentos

EQUIPE SUB-14 FOI CAMPEÃ DA SÉRIE BRONZE

As equipes de formação sub-12 e sub-14 disputou o 
campeonato da Grande São Paulo, organizado pela 

Federação Paulista de Basketball, e teve um aproveita-
mento melhor e uma performance mais efetiva em re-
lação à participações em anos anteriores. Para a coor-
denadora, Priscila Moreira,“esse resultado vem como 
consequência do processo continuado de formação 
das equipes. Esse trabalho começou no ano passado 
onde os atletas iniciaram um processo de acompanha-
mento dirigido e agora estão podendo mostrar uma 
sensível evolução”. Como resultado a equipe Sub-14 
foi Campeã da série Bronze.

Os profissionais do Programa Barueri Esporte Forte 
também se reinventaram. As sessões de treinamen-
tos ficaram mais objetivas de acordo com o método 

escolhido, o que possibilitou uma otimização das per-
formances. Também a participação dos pais nas ativi-
dades propostas, assim como nos treinamentos e jo-
gos tem sido bem positiva, “o que dá mais segurança 
para os atletas e treinadores”, afirma a coordenadora 
que também destaca a interação dos atletas com os 
profissionais do Barueri Esporte Forte que tem a pre-
ocupação da formação social e valorização de atitudes 
voltadas para a cidadania.

Nesse sentido, os atletas participaram de uma copa de 
inclusão chamada Animã, aliada ao Basquete de com-
petição.

Equipe Sub-12 é campeã e a Sub-14 é vice

É CAMPEÃO
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QUALIDADE DE  VIDA PARA TODOS
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QUALIDADE DE  VIDA PARA TODOS
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VOLEIBOL

VOLEI SUB-14 É CAMPEÃ ESTADUAL
Com uma vitória espetacular na final do Campeo-

nato Estadual de Voleibol disputada na cidade de 
Valinhos, a equipe de formação sub-14 do Programa 
Barueri Esporte Forte sagrou-se Campeã Estadual de 
2019.
“Essa vitória emocionante é o resultado de um trabalho 
bem elaborado onde os atletas iniciaram um processo 
de acompanhamento dirigido, focado na melhoria in-
dividual e da equipe. Foi um grande esforço concen-
trado de ensino esportivo, interação, resistência que 
gerou uma evolução acima da média e permitiu buscar 
bons resultados nas partidas, comprovando a serieda-

de e eficiente no trabalho aqui de Barueri. Como resul-
tado a equipe Sub-14 foi Campeã Estadual”,finalizou o 
coordenador do time campeão.

Em são Bernardo,  equipes de Barueri tiveram ótimos 
desempenhos.

Sub 13 - 3° lugar Campeonato Metropolitano
Sub 14 - 2° lugar Campeonato Metropolitano 
Sub 15 - 3° lugar Campeonato Metropolitano

Atletas convocadas para a seleção 

Barbara Costa dos Santos (Sub 14/Meio de rede)
Eduarda Jardim de Souza (Sub 14/Levantadora)
Rafaela Vilches Vieira (Sub 15/Ponta)
Maria Eduarda Rabelo Costa de Barros (Sub 15/
Ponta)
Maria Eduarda Teixeira Dias (Sub 15/Levantadora)
Anna Luiza Carvalho Maccarone (Sub 17/Ponta)

É CAMPEÃ



BARUERI ESPORTE FORTE

20

PESQUISA MOSTRA QUE O PROGRAMA B  ARUERI ESPORTE FORTE CONTINUA 
MUITO BEM AVALIADO NA OPINIÃO DA C OMUNIDADE

Assim como em 2018, no final do segundo se-
mestre de 2019 o Instituto de Cidadania Raízes 
realizou uma pesquisa de opinião com a comu-

nidade do Programa Barueri Esporte Forte para saber 
como o Programa vem sendo avaliado pelos seus usu-
ários ou responsáveis e principalmente obter as suges-
tões e críticas que podem colaborar para aprimorar o 
atendimento.
A pesquisa foi preparada usando um formulário digital 
de fácil leitura e compreensão que podia ser acessada 
através de celulares, tablets e PCs. As perguntas eram 
diretas com cinco possibilidades de respostas que iam 
do ruim ao ótimo além de uma solicitação de opinião 
e críticas que devia ser digitada.

Ao todo, 1107 questionários serviram de bases para 
tabulação e análises de resultados. 
A maioria dos questionários, cerca de 59,4% foram 
respondidos por alunos e 38,4% de pais ou mães. 
Novamente foram avaliados as condições do mate-
rial esportivo utilizado, o local da prática esportiva, o 
trabalho do educador, a administração do projeto, o 
esporte em Barueri e a qualidade do lanche nas ativi-
dades onde ele é servido.

O quesito mais bem avaliado continua sendo o tra-
balho do educador com quase 98,7% de Bom/Ótimo,  
Aprovação um pouco maior que na pesquisa anterior.  
Confira os resultados:

O modalidade Qualidade de Vida, Futsal, Futebol, 
Handebol, Voleibol e Artes Marciais são os cursos com 
maiores números de alunos. 38% dos alunos fazem 
mais de uma modalidade. Futebol, Futsal e Qualidade 
de Vida são a segunda opção para a grande maioria 
dos que fazem mais de um curso esportivo.

O educador tem a maior avaliação com 98,7% de apro-
vação e apenas 0,8% de regular.

Vale lembrar que 59,4% das respostas foram preenchi-
das por alunos e 38,4% por Pai ou Mãe.
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PESQUISA MOSTRA QUE O PROGRAMA B  ARUERI ESPORTE FORTE CONTINUA 
MUITO BEM AVALIADO NA OPINIÃO DA C OMUNIDADE

Na opinião dos alunos, o material esportivo é aprova-
do por 92% dos alunos, 4,1% acham regular e 3,9% 
acharam ruim.

89% aprovam os locais onde as atividades e cursos são 
realizados, sendo regular para 9,7% e ruim para 1,3%

38% dos alunos realizam mais de uma modalidade. 
Futebol, Futsal e Qualidade de Vida são a alternativa 
para a grande maioria dos que fazem mais de um 
curso esportivo.

Qualidade de Vida lidera com 37,4% dos que prati-
cam mais de uma modalidade, seguido por Futsal com 
15,7% e Futebol com 9,8%.

O Esporte da Cidade de Barueri de modo Geral é aprova-
do por 96,7% dos entrevistados.

94,7% dos alunos aprovam a gestão e administração 
das escolas de esportes, 3,3% acham regular e 2,1% 
acham ruim
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TRANSPARÊNCIA
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VOCÊ PODE FICAR 
BEM INFORMADO

+FOTOS
+VÍDEOS 
+NOTÍCIAS
+RESULTADOS

www.barueriesporteforte.org.br

Siga-nos:
barueriesporteforte
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