MAIO 2021

Conversa
na pista

Meus amigos,
Maio foi um mês muito especial, que demos início ao trabalho de apoio
pedagógico no IVCL. A pandemia nos trouxe diversos desafios e a educação é
um deles, especialmente para o público que atendemos. Estamos realizando um
diagnóstico com os nossos atletas e com essas informações faremos intervenções
psicopedagógicas. Nosso objetivo é contribuir para que o processo de aprendizagem
das nossas crianças seja prazeroso, identificando a melhor forma de aprender e
buscando prevenir problemas. Estou muito orgulhoso desse trabalho e sei o quanto
isso vai impactar na vida dos nossos jovens.
Também gostaria de destacar uma importante conquista do Ralf de Oliveira,
que começou na Escola de Formação do IVCL em 2009. Desde então, ele vem se
dedicando muito aos treinamentos e se destacando na prova do lançamento do
martelo. Em maio, Ralf foi convocado pela primeira vez para representar a seleção
brasileira no Campeonato Sul-Americano Adulto de Atletismo e conquistou o sexto
lugar na prova. Ele é mais um exemplo da transformação que o esporte proporciona,
exatamente como aconteceu comigo também. E hoje o Ralf já é inspiração para os
atletas mais novos que sonham em seguir a carreira e representar o nosso país
em alguma competição internacional. Parabéns a todos que contribuíram para o
desenvolvimento esportivo e social do Ralf.

CALENDÁRIO
DE COMPETIÇÕES

JUNHO 2021

05 – 6º Torneio Atletismo Paulista (Centro Olímpico, São Paulo)
10 a 13 – Troféu Brasil de Atletismo (Centro Olímpico, São Paulo)
26 e 27 – Campeonato Paulista Adulto (Centro Olímpico, São Paulo)
27 – 3º Festival Atletismo Paulista – Sub 8 a Sub-16 (Sertãozinho)

* Calendário sujeito a alterações decorrentes da pandemia de COVID-19.

CALENDÁRIO
DE EVENTOS

JUNHO 2021

01 – Avaliações biomotoras 2 – Sub-18
Local: CEAR Campinas
14 – Reunião Técnica IVCL
Local: Atividade será realizada por vídeo conferência
Horário: 11h30
23 – Grupo de estudos IVCL
Local: Atividade será realizada por vídeo conferência
Horário: 11h30
30 – Palestra Programa Medicina Preventiva Unimed Campinas
Local: Atividade será realizada on-line
Tema: Bullying e preconceito
Horário: 14h30

DE OLHO
NOS NÚMEROS
- Passes: 1.300
- Lanches: 1.100
- Atletas em treinamento: 64
- Alunos escolinha: 124
- Alunos novos: 12

IVCL na
mídia
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Atividades
realizadas
O que: Comemoração de Dia das Mães
Local: CEAR Campinas
Dessa vez não pudemos reunir todas as mães
na pista, como tradicionalmente fazemos. Então
convidamos três mães para representarem
todas que fazem parte do nosso projeto: a
Rosane, mãe da Melissa; a Marize, mãe do
Gabriel; e a Gleyka, mãe da Geovanna e do
Kauan Lucas.

Atividades
realizadas
Data: 10/05
O que: Concurso cultural Dia das Mães
Local: CEAR Campinas
Fizemos um concurso cultural, incentivando
os atletas a escreverem poemas, cartas ou
gravarem vídeos para as mães. Fizemos um
sorteio de um presente para a mãe entre os
participantes.

Atividades
realizadas
Data: 10/05
O que: Reunião técnica IVCL
Local: Atividade realizada por vídeo
conferência

Atividades
realizadas
Data: 20/05
O que: Role Playing – preparação mental do
Campeonato Brasileiro Sub-20
Local: CEAR Campinas
A preparação para o Campeonato Brasileiro
de Atletismo Sub-20 foi intensa, envolvendo
todos os membros da nossa comissão
multidisciplinar. Uma atividade em especial
proporcionou momentos de integração e
descontração. Comandada pela psicóloga
esportiva Simone Sanches, a ação utilizou uma
técnica de psicodrama chamada Role Playing,

Atividades
realizadas
que consiste na interpretação de papéis. Em
uma minicompetição simbólica, os treinadores
fizeram algumas provas sendo orientados por
seus atletas. “O momento da preparação da
competição é muito importante. Os atletas,
que estavam representando os treinadores
nessa atividade, lembraram dos cuidados que
devem ser observados na véspera de uma
competição como rotina, sono, alimentação e
controle dos pensamentos e da ansiedade”,
conta Simone. Além disso, o Role Playing foi
uma estratégia para fortalecer a relação dos
atletas com os treinadores, para que sejam ainda

Atividades
realizadas
mais próximos e troquem informações, que às
vezes não são compartilhadas no dia-a-dia de
treinos. “Esse cuidado com a preparação mental
pode auxiliar tanto no planejamento da rotina,
quanto nas questões relacionadas à motivação,
controle da autocobrança, concentração, etc.
Essas são questões que podem influenciar direta
ou indiretamente no rendimento dos nossos
atletas e no prazer que eles encontrarão nessas
experiências, que esperamos que sejam positivas
e estimulantes, para que eles possam se engajar
e evoluir cada vez mais, especialmente se
tratando de jovens atletas em formação”, explica
Simone.

Atividades
realizadas
Data: 21 a 23/05
O que: Campeonato Brasileiro Sub-20
Local: Bragança Paulista (SP)
Destaques:
Classificação por equipe:
Geral: equipe 3ª colocada
Masculino: equipe vice-campeã
Feminino: equipe 4ª colocada

Atividades
realizadas
Vinícius de Carvalho – 1º lugar nos 3.000 metros
com obstáculos e 1º lugar nos 3.000 metros rasos
(recorde do campeonato)
Ana Luísa Couto – 2º lugar no heptatlo (índice
para o Campeonato Pan-Americano Sub-20)
e 3º lugar nos 400 metros com barreiras

Atividades
realizadas
Mateus Pires – 2º lugar no decatlo
Revezamento 4x100 metros feminino (Rafaela,
Ana Luísa, Isadora e Laryssa) – 2º lugar
Bruno Prado – 3º lugar nos 3.000 metros com
obstáculos
Revezamento 4x100 metros masculino (Vinícius,
Álvaro, Guilherme e Kayque) – 2º lugar

Atividades
realizadas
Data: 26/5
O que: Grupo de Estudos IVCL
Local: Atividade realizada por vídeo conferência

Atividades
realizadas
Data: 26/5
O que: Palestra do Programa de Medicina
Preventiva Unimed Campinas
Local: Atividade realizada por vídeo conferência
Tema: Assédio sexual

Atividades
realizadas
Data: 28/5
O que: 1º Festival Tetratlo
Local: CEAR Campinas
Toda última sexta-feira do mês realizamos uma
atividade recreativa com as crianças da escola
de formação. Em maio promovemos o
1º Tetratlo IVCL

Atividades
realizadas
O que: Entrega Cestas Básicas
Local: CEAR Campinas

Atividades
realizadas
O que: Entrega Cestas Básicas
Local: CEAR Campinas

O Café Filosófico CPFL estreia em junho
uma nova série de lives #ficaemcasa com
a temática “O eu e o outro: a (difícil) arte da
convivência nas diferenças”. Sob a curadoria da
socióloga Isabelle Anchieta, a série abordará
o paradoxo que se estabelece entre a busca
pelo reconhecimento do espaço individual no
mundo e o efeito reverso que tem reorganizado
movimentos contrários. O Café Filosófico
CPFL é um programa realizado pelo Instituto
CPFL com transmissão online e gratuita pelo
Youtube.

A série também reflete sobre o crescimento
da intolerância e do ódio que impedem o
diálogo e reafirmam a disputa do “nós contra
eles”, além de debater alternativas para
pacificar o convívio entre essas diferenças.
Composta por quatro encontros, a nova série
de lives do Café Filosófico CPFL vai ao ar às
quintas-feiras, às 18 horas, no canal do Café
no Youtube. A classificação é de 14 anos.

Confira as datas das exibições:
10/06 – Em busca de um lugar comum,
com Isabelle Anchieta
24/06 – As definições nos definem?,
com Maitê Schneider
08/07 – O que nos une: raça e diversidade
no Brasil, com Carlos Medeiros
22/07 – Convívio: como viver juntos em
sociedades plurais, com Eduardo Wolf

Nome: Flávia Castro

Atleta
de destaque

Data de nascimento: 11/01/2005
Especialidade: Lançamento do dardo
O que é o esporte para você: O esporte me deu esperanças
para treinar, batalhar para competir e ser cada vez melhor!
Alegria: Ser melhor a cada dia e me orgulhar.
Sonho: Competir e ser uma ótima lançadora do dardo.
Qualidade: Foco e empenho.
Ídolo: Rafaela Torres.
No ouvido: Uma música.
Na mochila: Tênis e livro.
IVCL é: Minha segunda família, minha segunda casa. O local
onde realizo meu sonho todos os dias, o local que me dá
oportunidades de crescimento!

Além de treinar, Flávia também tem outro hobby: gosta

Atleta
de destaque

muito de escrever.
Recentemente ela escreveu um livro através de um
app, contando um pouco da sua trajetória como forma
de desabafar sobre a adolescência. O livro chama
“Adolescência Desencantada” e Flávia espera ajudar
outros jovens que estão vivendo essa fase da vida.
Parabéns pela iniciativa, Flávia. Educação e esporte
caminham lado a lado e transformam vidas.

