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A VIDA, AOS POUCOS,
VOLTANDO AO NORMAL
Vacinação, Esperança e muito esporte!
Em 2021 o Esporte retomando
de forma gradativa!

DE BARUERI PARA O MUNDO
Formação de Atleta em Barueri atrai
atenção de time dos EUA

BARUERI ESPORTE FORTE

Junho/2021

Inscrições abertas
Faça a inscrição de seu ﬁlho ou ﬁlha em nossas Escolas de Esportes.
São 17 modalidades +Programa Qualidade de Vida.
As inscrições podem ser feitas online pelo endereço:

www.barueriesporteforte.org.br/matriculas

RG, comprovante de endereço, foto, atestado médico ou
protocolo, ou PAR Q (Preenchimento online)
^

2

BARUERI ESPORTE FORTE
Maio/2021

EDITORIAL

2021 – Esperança para o mundo
e para o Esporte de Barueri

A

pesar da pandemia em 2020 e 2021, o esporte de Barueri
não parou!
As políticas públicas esportivas foram desenvolvidas com
qualidade, segurança e muito carinho. Segundo estudos da
Organização Mundial da Saúde (OMS), a prática de exercícios
físicos e esportes deve ser especialmente estimulada durante
esse difícil momento, já que a atividade física aumenta a
imunidade e atua como medida para a prevenção de doenças
metabólicas.
E não para por aí! A prática constante de esportes contribui
também para uma melhor qualidade de vida, inclusive auxiliando
na saúde psicológica. Nesse sentido, seguimos trabalhando
intensamente a fim de levar o esporte até os nossos munícipes.

EXPEDIENTE
A Revista Barueri Esporte Forte é uma
publicação do Programa Barueri Esporte Forte

Agora, com maioria da populaçao adulta de Barueri vacinada, a
esperança nos faz sorrir! O esporte se alegra! Ainda são precisos
cuidados e rígidos protocolos de segurança sanitária e, aos
poucos... a vida e o esporte vão voltando ao normal!

Rubens Furlan
Prefeito de Barueri
Tom Moisés
Secretário de Esportes

SECRETARIA DE ESPORTES

Atletismo

Av. Guilherme Perereca Guglielmo, 1000
Centro – Barueri - SP
Fone: (11) 4199-1700
esportes@barueri.sp.gov.br
revista@barueriesporteforte.org.br

Condicionamento Físico

BARUERI ESPORTE FORTE
Contrato de Gestão nº 537/2019
Entidade Executora: INSTITUTO DE CIDADANIA
RAÍZES - CNPJ 04.079.198\0007-97

Pilates

Futebol

Midia Grande Oeste & Inserver l Linha 10

www.portalraizes.org.br
Realização:
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Fotos: Secretaria de Esportes de Barueri
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Pilates - jun/2021

O ESPORTE RETOMANDO, AOS POUCOS,
PARA O PÚBLICO ADULTO

A

s Academias e os espaços esportivos
destinados às atividades do Programa
Barueri Esporte Forte voltaram a receber os
largos sorrisos dos alunos adultos. Os costumeiros barulhos da prática de exercícios físicos novamente movimentam os polos. As
aulas presenciais retornam com gostinho de
novas expectativas, de que a vida, aos poucos, retoma à sua normalidade.

adultos, visando combater o sedentarismo e
a ociosidade; seguindo sempre todos os protocolos de segurança sanitária. Praticar exercícios regulares melhora o corpo e a mente.
Todos deveriam fazer uma atividade física”,
ressalta o secretário.

Segurança e cuidado!

E assim foi feito em Barueri! Seguindo rigorosos protocolos de segurança sanitária,
prezando pela saúde de alunos, alunas, educadores e equipes técnicas, o retorno exigiu
algumas adequações: as turmas foram divididas em horários alternados, mantendo assim as dinâmicas de distanciamento; todos
os ambientes (nos diversos polos esportivos)
receberam novas disposições e são higienizados a cada aula; aferição da temperatura
corporal na chegada dos alunos; utilização
Para o secretário de Esportes, Tom Moisés, de máscara e álcool gel, além da testagem
nesse momento o que mais importa é a saú- quinzenal dos profissionais de educação físide. “Com a autorização dos profissionais da ca.
área conseguimos retornar as aulas para os
EEsse sentimento de alegria e esperança no
coração dos nossos alunos foi possível devido o retorno das atividades esportivas individuais autorizado pelos órgãos de saúde
pública. A Prefeitura de Barueri, por meio
da Secretaria de Esportes iniciou, no mês de
maio, a volta gradativa das aulas presenciais
para o público adulto.

Capoeira
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Jiu-jitsu

Cross training

BARUERI ESPORTE FORTE
Muay Thai - junho/2021

Modalidades para Adultos:
O Programa Barueri Esporte Forte
oferece diversas modalidades para o
público maior de 18 anos (São aulas
de Artes Marciais, atividades fitness
do ‘Qualidade de Vida’, além do Tênis).
Veja abaixo:
Condicionamento Físico

Kung Fu

Taekwondo

Judô

Tênis (18 a 70 anos)
Artes marciais (18 a 70 anos)
Capoeira
Jiu-Jitsu
Judô
Karatê
Kung Fu
Muay Thai
Taekwondo
Qualidade de vida (18 a 70 anos)
Condicionamento Físico
Cross Training
Pilates
Zumbalada

Pilates

Judô

Zumbalada

Karatê

Tênis
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É A VIDA, AOS POUCOS,
VOLTANDO AO NOVO NORMAL
Seguindo rigorosamente todos os protocolos de segurança sanitária, os alunos adultos
retornaram às aulas presenciais e aprovam com total alegria a volta esportiva!

“

Eu achei a volta às aulas presenciais ótimas! Todos os protocolos são seguidos à
risca! Senti muita falta das aulas presenciais,
fazer atividades em casa não é igual como estar junto ao professor, afinal, os professores
são excelentes, mas eu sou suspeita para falar
pois gosto de todas as atividades, faço várias.
Chamei até a minha filha Andressa para fazer
e ela também está amando tudo! Nenhuma
cidade têm um leque de opções de atividades
físicas para a população, encontramos esse
carinho apenas aqui em Barueri. Em Barueri
só não se cuida quem não quer”.
Sônia Maria Rodrigues Santos e sua filha
Andressa, alunas da modalidade de Muay Thai e
moradoras do bairro Vila Boa Vista

“

Acompanhei as aulas online e agora que
retornamos ao presencial com todos os
cuidados sanitários, distanciamentos dentro
dos protocolos de segurança, estou admirado com tamanha atenção aos alunos! As aulas presenciais são ministradas por Senseis
capacitados, com muito conteúdo sobre o
Karatê, além da prática intensa do esporte
e a preocupação com o desenvolvimento de
cada aluno, conquistando seus objetivos na
modalidade”.
Sérgio Tavares de Oliveira, aluno da modalidade de Karatê e morador do bairro Jardim
Pindorama
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“

É a primeira vez que faço atividade física
na minha vida! Me matriculei com a certeza de que o esporte é qualidade de vida
e saúde. Estou frequentando as aulas desde o retorno presencial e estou gostando
demais, a melhor escolha que eu poderia
fazer! Todos os protocolos seguidos à risca,
desde a aferição da temperatura corporal na
entrada, permanência constante de máscara e distanciamento, tudo perfeito! Barueri
sempre sendo referência”.
Antônio Carlos Silvério de Oliveira, 59 anos
Aluno da modalidade de Condicionamento
Físico e morador do bairro Jardim Belval

“

Eu achei muito importante a retomada das atividades físicas presenciais,
não só por uma questão de ‘manter a
forma’, mas por nos trazer esse momento de saúde e bem-estar. São 45
minutos que me deixam com a mente
renovada! Antes de todas as aulas os
professores medem nossa temperatura, reforçam a importância do uso da
máscara e álcool gel. A aula de Zumba
é maravilhosa, o professor sempre animado, transmitindo muito carinho com
todas as alunas. Eu estou amando!”
Marina Moreira, aluna da modalidade
de Zumba e moradora do bairro Jardim
Tupanci

Fotos: Secretaria de Esportes de Barueri
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BARUERI ESPORTE FORTE MODERNIZA
PROCESSO E LANÇA SITE PARA
MATRÍCULAS ON-LINE

O

ano de 2021 trouxe uma grande novidade
para os alunos do Programa Barueri Esporte
Forte - Agora as matrículas e rematrículas para
as escolas de esportes oferecidas pela Prefeitura
podem ser realizadas pela internet.
É isso mesmo! Lançada com o objetivo de modernizar o processo e trazer comodidade aos munícipes, a nova plataforma permite a matrícula
nas 17 modalidades esportivas, além das quatro
atividades fitness do ‘Qualidade de Vida’, tudo de
forma virtual.
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A inscrição tornou-se fácil e rápida, basta o aluno
ou o responsável acessar o endereço:
https://barueriesporteforte.org.br/matriculas
e preencher todas as informações solicitadas,
incluindo fotos dos documentos necessários e
confirmar a segurança através do e-mail. Prontinho! A inscrição será confirmada e, assim que
efetivada a matrícula, os educadores entram em
contato pelo WhatsApp com todas informações

sobre a aula.
Vale ressaltar que mesmo com a novidade digital as matrículas também podem ser realizadas
presencialmente no Ginásio José Corrêa, localizado na avenida Guilherme P. Guglielmo, nº 1000,
Centro.
Escolas de Esportes
As escolas de Esportes do Programa Barueri Esporte Forte oferecem 17 modalidades esportivas
destinadas para crianças, jovens, adultos e pessoas com deficiência, além das atividades fitness
do Qualidade de Vida, para o público adulto e
melhor idade.
O Programa tem como objetivo o fomento à prática esportiva e de atividades físicas, utilizando o
esporte como fator de educação e inclusão social, tornando uma sociedade mais justa, unida
e saudável.

BARUERI ESPORTE FORTE

Conﬁra abaixo as modalidades oferecidas pelo Barueri Esporte Forte:
Atletismo;
Basquete;
Bocha;
Capoeira;
Futebol;
Futsal;
Ginástica artística;
Handebol;
Jiu-Jítsu;

Judô;
Karatê;
Kung Fu;
Muay Thai;
Skate;
Taekwondo;
Tênis;
Voleibol.

Acesse pelo QR CODE abaixo

Programa Qualidade de vida
Condicionamento Físico;
Cross Training;
Pilates;
Zumbalada.

Foto: Divulgação/Motorola

barueriesporteforte.org.br/matriculas
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ATLETAS E EQUIPES TÉCNICAS
PASSAM POR TESTAGENS
QUINZENAIS DE COVID-19

N

a expectativa para o retorno das competições esportivas, as equipes de Formação do Programa Barueri Esporte Forte
permanecem em treinamento acelerado. A
comissão técnica e seus dirigentes defendem
a constância das atividades aos atletas, evitando assim, prejuízo ao trabalho que vem
sendo executado há anos.

“Os resultados ficam prontos em cerca de 10
minutos”, informa Dr. Davi Prado, médico esportivo da Secretaria de Saúde de Barueri. Se
houver qualquer alteração, há a notificação,
o isolamento imediato do atleta.
Os profissionais de saúde do Programa e da
Secretaria percorrem os polos esportivos,
centros de treinamento e academias onde
acontecem os treinamentos das Equipes de
Formação Esportiva para a realização de todos os testes.

Porém, é preciso agir com responsabilidade
e cuidado, sendo assim, todos os protocolos
de segurança sanitária e todas as recomendações dos órgãos de saúde pública são seQuinzenalmente realizamos em média
guidas à risca durante os treinos. Os atletas
549 testes rápidos em atletas, além da tesdas modalidades de competição têm aferidas suas temperaturas corporais logo na tagem também nos educadores e técnicos.
entrada dos polos e passam quinzenalmente São cerca de 1.266 exames todos os meses”,
pelos testes rápidos da Covid-19.
explica o médico.

“
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Fotos: Secretaria de Esportes de Barueri
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ESPORTE DE BARUERI: A PORTA
PARA A REALIZAÇÃO DE SONHOS

P

roporcionar oportunidades, realizar sonhos, formar além de atletas grandes
cidadãos, é assim que o Programa Barueri
Esporte Forte da Secretaria de Esportes da
Prefeitura de Barueri tornou-se vitrine de talentos. É aqui, em nossos campos e quadras,
que muitos esportistas recebem a formação
inicial e encontram a porta para os próximos
passos.

Ingresso à Seleção Militar de Futebol
O mês de abril/2021 foi a data marcada para
a realização dos sonhos de Leonardo Tavares
e Yan Burin, ex-atletas do Programa Barueri
Esporte Forte, que se apresentaram à Seleção Militar Brasileira de Futebol – no Centro
de Capacitação Física do Exército, no estado
do Rio de Janeiro - convocados para a temporada 2021.

Atletas de Barueri no Corinthians
A dedicação pelo esporte começa a dar resultado para cinco atletas da modalidade de
de basquete do Programa Barueri Esporte
Forte, que foram selecionados e agora integram o elenco do Corinthians Paulista.
Caio de Aguilar Mathias - 12 anos
Gabriel Carvalho dos Santos - 13 anos
João Vitor da Silva Santana - 13 anos
Pedro Henrique Palatta Lima – 12 anos
Thawan Evaristo Gomes - 13 anos

Os jovens, que receberam formação esportiva na cidade e integraram as Equipes de
Competição do Programa entre os anos de
2018 e 2020, foram incorporados à Seleção
após o processo de estágio viabilizado graças a estreita parceria entre a Prefeitura, por
meio da Secretaria de Esportes e Exército
Brasileiro.
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Fotos: Secretaria de Esportes de Barueri
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FORMAÇÃO DE ATLETA EM
BARUERI ATRAI ATENÇÃO DE
TIME DOS ESTADOS UNIDOS
F

oi no mês de junho/2021 que o coraçãozinho Veja a história do atleta – Orgulho do Basdo atleta Lucca dos Santos, de 7 anos, pulou em quete de Barueri!
festa! O esportista, que fez parte das Equipes de
Formação de Basquete do Programa Barueri Esporte Forte da Secretaria de Esportes, recebeu o tão
sonhado convite para integrar o time da DME Academy – nos Estados Unidos.
Lucca, que realizou a formação esportiva na cidade
entre os anos de 2019 e 2021, embarcou, acompanhado de seus pais, para o Estado da Flórida.
“Posso afirmar com toda certeza que a formação recebida pelo Lucca no Barueri Esporte Forte foi fundamental
para que o convite fosse concretizado. Os profissionais e
técnicos que o acompanharam durante esses anos em
Barueri trabalharam e aperfeiçoaram cada detalhe em
seu desempenho esportivo.
Estamos radiantes e o Lucca
ainda pensa ser um sonho”,
alegra-se o pai, Jaime.
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Lucca dos Santos nasceu no Pronto-socorro Central
de Barueri há pouco mais de sete anos, no dia 4
de novembro de 2013. Mais de cinco anos depois
acompanhou o treino de um primo na escolinha
de basquete do Barueri Esporte Forte. Mas, não se
contentou com a arquibancada, e batendo bola na
beira da quadra chamou atenção dos educadores:
“Ele demonstrou muita habilidade na condução da
bola”, afirma Luciana Thomazini, sua técnica. Os
pais, Jaime dos Santos e Marisa Luiz, foram convidados a matriculá-lo no mesmo dia.

BARUERI ESPORTE FORTE

De lá pra cá, o pequeno se tornou fenômeno na modalidade. E após
algumas postagens de vídeos feitas pelo pai Jaime nas redes sociais,
surgiu o então convite da empresa Awaygames - especializada em
intercâmbios esportivos - para que Lucca participasse de um camp
(clínica de aprimoramento) nas academias USA Hoops, UCF Athletics
e DME, nos Estados Unidos.
De acordo com Jaime, a comissão entrou em contato ainda no ano
passado e concedeu ao Lucca, sem custos, o chamado “Camp”. O
atleta viajou aos EUA no mês de novembro e lá pode treinar junto à
equipe durante 20 dias. O pequeno mostrou seu talento e a rápida
seletiva lhe concedeu a realização de seu sonho.
O melhor ainda estava por vir: Nos meses seguintes Lucca ganhou
uma bolsa integral de estudos até a conclusão do high school (ensino
médio) na DME Basketball Academy, localizada em Daytona Beach,
Flórida. No Instituto, os estudantes têm atividades de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h, com treinos diários de basquete de 1h30.

Paixão pelo basquete
“As paredes da minha casa estão cheias de marcas de bola de basquete”, revela o próprio Lucca. Marisa, a mãe, nem se incomoda.
“Desde que era bebezinho, ele ficava pedindo para jogar ‘quete’”,
afirma. Os brinquedos que ele escolhia, claro, eram sempre artigos
de basquete. O que teria causado essa paixão no menino?

O pai, que tem 43 anos, foi jogador profissional até o ano em que Lucca nasceu. Passou por vários times da região e também pelo Quimsa,
da Argentina. Formado em educação física desde 2006, tornou-se
treinador da modalidade.
Pai e filho embarcaram para a realização do sonho. A mãe, analista financeira, só vai para os Estados Unidos depois que conseguir o visto.
“Jamais poderia ser contra esse passo. Conheci o Jaime no basquete
e é o futuro do nosso filho”, conclui Marisa.
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Bianca
Aluna de Kung Fu
Junho/2021

EM BARUERI, A CRIANÇADA TREINA E SE DIVERTE
COM LIVES E VIDEOAULAS ESPORTIVAS

C

om o retorno presencial das atividades esportivas individuais autorizado apenas para
o público adulto e para os atletas das Equipes de
Competição, o Programa Barueri Esporte Forte da
Secretaria de Esportes segue com o cronograma
de lives e videoaulas aos alunos que ainda precisam manter a prática do exercício físico em casa.
E enquanto as aulas não retornam para todos os
públicos, a criançada barueriense continua empenhada nas alternativas online.
Por meio das redes sociais, os pequenos acompanham com animação as atividades digitais. Como
é o caso da aluna de Kung Fu, Bianca Cremm, de
apenas 8 anos, que não perde as lives de sua modalidade.
“As aulas online são muito boas, porque além de
ser uma ótima maneira de praticar o Kung Fu, ainda ficamos todos seguros em casa. Outra parte legal é que alguns familiares nos veem praticando
em casa e se sentem motivados para fazerem também”, conta Bia.
Com largo sorriso no rosto, a pequena Heloísa,
aluna da Ginástica Artística, acompanha as aulas
com fidelidade e fez do tapete de sua sala o seu
espaço esportivo. “Eu estou com muitas saudades
do presencial, mas estou acompanhando todas as
aulas online, amando e aprendendo muito. A aula
virtual é uma forma de mostrar que mesmo à distância, com a dedicação dos professores e a nossa
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disciplina, é possível sim aprender cada dia mais!”,
alegra-se Helô, de 12 anos.
Já o aluno de Handebol, Arthur Neves, de 16 anos,
transformou a sala de casa e tem praticado sua
modalidade do coração. “As aulas são muito efetivas e interessantes, mesmo que virtualmente,
foram as lives de hand que me ajudaram a manter
a prática de atividade física, e tenho certeza que
ajudou a todos os outros alunos também. E agora
estamos prontos para o retorno”.
Arthur
Aluno de Handebol
Junho/2021

Heloísa
Aluna de Ginástica Artística
Junho/2021

Fotos: Secretaria de Esportes de Barueri
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PLANEJAMENTO PARA
AS ESCOLAS DE ESPORTES

O

público adulto já está de volta às atividades presenciais e seguindo rigorosamente
todos os protocolos de segurança sanitária.
Mas e as nossas crianças? Qual a expectativa
para o retorno? A previsão é que os nossos pequenos retornem nesse segundo semestre de
2021, juntamente com a rede municipal de ensino da cidade!

Durante todo o primeiro semestre deste ano,
educadores, coordenadores e equipes técnicas
realizaram diversos estudos in loco (em todos
os polos esportivos) para a definição e a observação da efetividade dos protocolos de segurança à serem aplicados com a volta das aulas
esportivas para as crianças, permitindo assim a
seguridade de todos.

Para isso, a coordenação do Programa Barueri
Esporte Forte juntamente com a Comissão de
Avaliação da Secretaria de Esportes, já dialogou e analisou a possibilidade da retomada das
atividades presenciais das Escolas de Esportes
para o público infantil.

Vale lembrar que, as equipes técnicas e pedagógicas do Programa desenvolveram no ano de
2020 o documento: “Protocolo de Segurança
e Saúde Pública de Retomada das Atividades”.
Elaborado de forma minuciosa, o relatório contém medidas de proteção sanitárias individualizadas e específicas para cada modalidade,
permitindo, com total responsabilidade e sob
as orientações dos órgãos competentes, o retorno das atividades presenciais.
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AGASALHOS, CHUTEIRAS, TÊNIS:
TUDO NOVO AOS ATLETAS DAS
DIVERSAS MODALIDADES!

A

Prefeitura de Barueri e a Secretaria de Espor- Novos Tênis para o Futsal
tes, por meio do Programa Barueri Esporte
Forte, dedicam-se com total empenho aos atletas das Equipes de Formação (Competição), afinal, são esses que levam o nome da cidade para
diversos campeonatos, muitas vezes, representando Barueri no pódio!
E os investimentos aos nossos esportistas não
param! Além dos treinamentos diários para o desempenho esportivo, os atletas recebem ainda
todo o auxílio necessário para que sua única e exclusiva preocupação seja o seu desenvolvimento
integral através da prática esportiva.
São benefícios como materiais esportivos de qualidade para os treinos, polos com infraestruturas
de ponta, fornecimento de lanches, transportes
para as competições, prpfessores qualificados e
muito mais. E neste 1º semestre de 2021 as alegrias foram ampliadas: nossos esportistas foram
contemplados com novas chuteiras (modalidade
de Futebol), novos tênis (modalidades de Futsal
e Atletismo) e novos agasalhos de inverno (diversas modalidades).

Os atletas das modalidades de futebol e futsal receberam novos pares de chuteiras e novos tênis.
Ao todo 280 pares foram entregues para a modalidade de Futebol: 140 para futebol society (a ser
usado em gramado sintético) e outros 140 pares
de chuteiras com travas para uso em gramado
natural. Já o Futsal somará 100 novos pares.

Novos tênis

Novos Agasalhos

Novos Tênis para o Atletismo

Com a chegada do inverno, os esportistas baruerienses receberam novos kits de agasalhos
personalizados. Confeccionados e entregues de
acordo com as variadas faixas etárias, a ação contempla todas as modalidades de competição, somando ao final cerca de 550 abrigos distribuídos.

16

O Atletismo não ficou de fora e os nossos esportistas foram contemplados com novos pares de
tênis! Os novos calçados atendem todas as necessidades exigidas para a prática da modalidade, incluindo numerações especificas para cada
faixa etária.

Fotos: Secretaria de Esportes de Barueri
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Novas Camisetas para a Zumba

Alunos do ‘Qualidade de Vida também ganham”
Os alunos matriculados nas atividades fitness do “Qualidade
de Vida” também receberam novas camisetas personalizadas. A ação, que acontece anualmente, renova e padroniza
vestimentas adequadas para a realização das aulas.

Condicionamento Físico

Novos Agasalhos para o Futebol

Futebol

Futsal

Cross Training

Atletismo
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EQUIPE MULTIDISCIPLINAR: COMPLETO ACOMPANHAMENTO
AOS ATLETAS DO BARUERI ESPORTE FORTE

N

ão são apenas com os treinamentos in loco Fisioterapeuta
que os atletas baruerienses desenvolvem
suas performances esportivas. Num modelo de
referência, nossas Equipes de Competição contam com um completo acompanhamento multidisciplinar também fora das quadras e dos campos.
Composta por profissionais de diferentes áreas,
os atendimentos tem como objetivo trabalhar
em variáveis que contribuam diretamente para a
melhoria do rendimento esportivo dos atletas e
equipes, numa atuação em conjunto.
Focada em auxiliar na recuperação e na prevenção de lesões ligadas à pratica do esporte, a FiGilvan Soares Marcolino, coordenador da Equipe sioterapia Esportiva torna-se indispensável na
multidisciplinar, explica que: “o intuito é agregar rotina de treinos e competições dos atletas das
fatores complementares ao rendimento esporti- diversas modalidades. Acompanhamento provo em áreas específicas respaldados em evidên- fissional com o objetivo de minimizar possíveis
cias científicas”.
riscos de lesões, além do trabalho minucioso de
reabilitação.

Médico Esportivo
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Responsável pelo acompanhamento da saúde
dos atletas, o médico realiza exames pré participação esportivas; avaliações gerais e de quadros
lesivos, atuando em conjunto com o fisioterapeuta do Programa quando necessário, além de
conduzir os testes quinzenais de Covid-19.

Nutricionista
A Nutrição Esportiva visa a melhora da Performance Esportiva. Por isso, a importância das
orientações e do acompanhamento profissional
para uma alimentação balanceada que auxilie os
atletas na melhora de seu desempenho esportivo!
Avaliação Nutricional, atendimentos individuais
e coletivos, suplementação, palestras sobre Educação Nutricional, além do monitoramento de
hidratação e alimentação no pós treino.

BARUERI ESPORTE FORTE

Preparador Físico

Assistente Social

Além dos treinos técnicos, os atletas das Equipes
de Formação também contam com o treinamento
neuromuscular, desenvolvido, planejado e monitorado de forma minuciosa pelo Preparador Físico.
Através de avaliações individuais periódicas, da

Por meio de palestras, rodas de conversas, depoimentos e apresentações de vídeos, a assistente
social do Programa, promove encontros e atividades socioeducativas regularmente nos diversos
polos de treinamento dos atletas.
Com temáticas variadas, o objetivo é apresentar
reflexões aos esportistas baruerienses, exemplificando mudanças em atitudes do dia-a-dia que
contribuam para uma sociedade justa e empática.

análise das demandas especificas de cada modalidade e do calendário competitivo, o profissional
elabora treinamentos adequados às diversas faixas etárias dos nossos atletas, direcionados ao incremento nas variáveis de força, responsáveis pelo
aumento direto na performance esportiva.
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TRABALHO APROVADO QUE GERA RESULTADO:

PESQUISA APONTA APROVAÇÃO DE 96%
AO PROGRAMA BARUERI ESPORTE FORTE

M

esmo diante de um cenário pandêmi- Confira os resultados:
co, o Programa Barueri Esporte Forte
seguiu trabalhando intensamente a fim de
levar o Esporte até a casa dos nossos alunos, atletas e munícipes. Trabalho esse,
reconhecido e aprovado com satisfação de
90% pelos baruerienses, foi o que revelou a
pesquisa de opinião realizada com os usuários do Programa ou seus responsáveis.
Preparada através de formulários online,
alunos, atletas e responsáveis avaliaram
a gestão e a administração das Escolas de
Esportes na cidade. Ao todo, 2800 questionários foram considerados válidos e serviram de base para a tabulação e análises
de resultados. Entre as perguntas deste
semestre, as lives esportivas transmitidas
durante o isolamento social também foram
examinadas, recebendo a porcentagem de
média acima dos 95% entre bom, ótimo e
excelente.
Os protocolos de segurança sanitária adotados para o retorno presencial dos atletas e público adulto foram avaliados com
97,8% das respostas entre bom, ótimo e
excelente. De modo geral, o esporte na cidade de Barueri resultou no contentamento de 99,4% da comunidade que participa
do Programa Barueri Esporte Forte. O quesito mais bem avaliado, com percentual de
99,8% para bom, ótimo e excelente. foi o
trabalho do educador, o que indica o alto
grau de comprometimento e carinho aplicado pelos profissionais.
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Com que nota você avalia a qualidade dos
conteúdos ensinados durante as lives e
Excelente

Ótimo

Bom

Ruim

APROVAÇÃO: 95,9%
11,8%
26,3%

57,8%

APROVAÇÃO: 95,8%
11,1%

Regular

BARUERI ESPORTE FORTE

APROVAÇÃO: 98,6%

APROVAÇÃO: 99,5%

APROVAÇÃO: 99,8%

APROVAÇÃO: 99,3%

APROVAÇÃO: 97,7%

APROVAÇÃO: 95%
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Inscrições Online
Faça sua inscrição de forma on-line, sem sair de casa!
São 17 modalidades Esportivas para crianças e jovens, além do
Programa Qualidade de vida, direcionado aos adultos.
Você não tem mais desculpa! Vem pro Esporte!
Acesse: https://barueriesporteforte.org.br/matriculas/
Reúna as informações necessárias antes de iniciar o preenchimento:
RG e CPF do responsável e do aluno (a), comprovante de endereço,
foto do aluno, atestado médico, protocolo ou anamnese de saúde.

As matrículas presenciais podem ser realizadas
na Central de Inscrições, localizada no Ginásio
Poliesportivo José Corrêa.

^
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