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EQUIPE PERMANENTE - TEMAS URGENTES

• 1- Definição dos Principais objetivos ciclo 2017 a 2020

• 2- Principais competições do ano 2017

• 3- Atletas mas, fem, misto K1/C1/C2 para o Ciclo

• 4- Critérios de avaliação técnica

• 5- Planejamento Técnico

• 6- Planejamento Físico

• 7- Organograma

• 8-Visão, Missão e Principais valores

• 9- Olimpismo

• 10- O porquê de se construir campeões

• 11-Três palavras para se obter o sucesso na Canoagem



PRINCIPAIS OBJETIVOS DAS “SELEÇÕES NACIONAIS”
CICLO OLÍMPICO

• Jogos Sul-americanos 2018 – Bolívia (09 a 20 maio http://www.cochabamba2018.bo/)

• Campeonato Mundial Sênior 2018 – Rio de Janeiro (12 a 16 setembro- www.canoeicf.com )

• Campeonato Mundial Júnior e Sub 23 2019 – Rio de Janeiro (ainda sem data na página da FIC)

• Jogos Pan-americanos 2019 – Lima – Peru (26 de julho a 11 de agosto http://www.lima2019.org/)

• Campeonato Mundial Sênior 2019 – La Seu D´Urgell***(sem data definida –seletiva olímpica)

• Campeonato Pan-americano 2020 – Rio de Janeiro***(sem data e local definidos – seletiva continental)

• Jogos Olímpicos Tóquio 2020 – Japão (24 de julho a 09 de agosto)

Planejamento
Estratégico –
página 35 a 47



PRINCIPAIS OBJETIVOS DA “EQUIPE PERMANENTE”
CICLO OLÍMPICO

 Seletivas Nacionais (2017-2018-2019-2020) – definem os atletas das seleções nacionais
 Ranking Nacional (define os atletas da Equipe Permanente)



ATLETAS K1M

ATLETAS K1F

HOJE

Quem sou?
De onde vim?

Para onde vou?



ATLETAS C1M

ATLETAS C1F

Quem sou?
De onde vim?

Para onde vou?



ATLETAS C2M

AQUI TÁ FODA

Quem sou?
De onde vim?

Para onde vou?

Quais atletas C2 MISTA - HOJE



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA
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PLANEJAMENTO TÉCNICO



CONTEÚDO TÉCNICO - DVD



PLANEJAMENTO FÍSICO
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VISÃO, MISSÃO E PRINCIPAIS VALORES

• Visão – imagem que que o Projeto quer levar a longo prazo

O Projeto Equipe Permanente de Canoagem Slalom se dedica à preparação física,
técnica, nutricional, psicológica e intelectual de um determinado número de
atletas definidos em projetos específicos, em todas as categorias oficiais da
modalidade de Canoagem Slalom, visando prepará-los adequadamente para
representarem o Brasil nos principais eventos internacionais.



• Principais Valores – princípios que estruturam a visão.

educação
medalha

DISCIPLINA

Auto Descoberta e Autoafirmação – O atleta da Equipe
Permanente de Canoagem Slalom tem que assumir
responsabilidades e desenvolver autonomia para alcançar o
nível de excelência internacional. O que vem a ser autonomia?
- O atleta da Equipe Permanente de Canoagem Slalom deve
respeitar sempre as regras, porém não deve ficar submisso à elas
de forma a aceitar passivamente a inércia a qualquer direito que
tenha sido conquistado com o desempenho de sua função. Por
exemplo, na conquista da vaga em seletivas para eventuais viagens,
se verificar que as Entidades representantes não terão condições
de financiamento, não deve ficar esperando passivamente por uma
solução e sim buscar solucionar o problema de forma autônoma,
porém dentro das diretrizes e normas do Projeto

A disciplina não nega a opinião própria e não pode ignorar a
dúvida. O atleta disciplinado discute, questiona métodos,
argumenta na procura da melhor forma. O questionamento, feito
de maneira justa e respeitosa, será sempre bem-vindo.
Bernardinho.



• Missão – razão da existência da organização ou do projeto.

Preparar desportiva, ambiental e intelectualmente atletas, treinadores e árbitros para
representar o Brasil em Jogos e nos principais eventos internacionais, buscando sempre
atingir o nível de excelência. As pessoas envolvidas no Projeto Equipe Permanente de
Canoagem Slalom devem inspirar a sociedade, especialmente a nossa juventude, a adotar a
filosofia do olimpismo e aspirar a excelência no esporte e em suas vidas.



OLIMPISMO

• É uma filosofia de vida que defende a formação de uma consciência pacifista, democrática,
humanitária, cultural e ecológica por meio da prática esportiva. Seu objetivo é colocar o
esporte a serviço do homem, a partir da criação de um estilo de vida baseado na alegria
do esforço físico e no respeito entre os cidadãos, contribuindo para o desenvolvimento
do indivíduo e fortalecendo a compreensão e a união entre os povos.



O PORQUÊ DE SE CONSTRUIR UM CAMPEÃO:

Renovação da base
através do

Ídolo no esporte

Divulgação
e ampliação

da
modalidade

Conseguir
recursos

Júlia de Oliveira, de 10 anos, também passou a se interessar
pela canoagem após assistir provas no Parque
Náutico. Apesar de ser uma iniciante no esporte, ela já
traçou o objetivo. “Quero me tornar atleta e ser igual ao
Isaquias”, diz referindo-se a Isaquias Queiróz, principal
expoente da Canoagem Brasileira, campeão mundial na
modalidade C1 500 metros.

O programa Portal do Futuro integra o plano de governo da
atual gestão da Prefeitura e tem como um dos principais
objetivos promover a cidadania, a inclusão social e incentivar
o protagonismo entre jovens de comunidades mais
vulneráveis da cidade. Nele, os jovens participam diretamente
da gestão do espaço, por meio de comitês gestores.

Papel social de um campeão: Inspirar novas gerações com
valores éticos, morais e educacionais muito bem
definidos.



TRÊS PALAVRAS PARA OBTER O SUCESSO NA
CANOAGEM

• PQP

• Resiliência capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má
sorte ou às mudanças

• Paixão



FIM

“Quando duas ou mais pessoas

perseguem o mesmo objetivo,

a energia de realização se potencializa

e a  meta é atingida mais rapidamente”

• Lars Grael


