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 Com larga experiência no mercado educacional, atuando como 
distribuidora de livros e editora, a Inteligência Educacional possui 
sedes em Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina e já impactou mais de 1
milhão de pessoas entre alunos, professores e famílias.

do profissional de ensino.

 Oferece soluções educacionais através de materiais com rico 
valor didático e também atende redes públicas e iniciativa privada de 
educação no Brasil. É representante exclusiva dos materiais da Escola 
da Inteligência e Gênios Educacional, além das editoras LT e Moderna.

 A equipe qualificada, promove treinamento e formação para a 
capacitação de professores por todo o país, tendo a educação de 
qualidade como ponto principal na valorização do aluno, da família e
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 Em 1998, um país de inverno constante e rigoroso sofre com o ócio 
juvenil de seus 300 mil habitantes, liderando a lista de países europeus 
com maior incidência de consumo de álcool e tabaco entre adolescentes. 
Estamos falando da Islândia, hoje exemplo de nação e governança, que 
soube mudar o rumo de sua sociedade trazendo para si a responsabilida-
de de preencher o tempo dessa juventude com atividades positivas.

para adolescentes, como esportes, música, teatro e dança.

de sucesso, replicável para tantas outras nações.

 Baseada em profundos estudos e pesquisas, o programa “Youth in 
Iceland” (Juventude na Islândia) detectou que a maior participação em 
atividades extracurriculares e o aumento do tempo passado com os pais, 
diminuem o risco de se consumir álcool e outras substâncias. Dessa 
forma, a Islândia aumentou os recursos destinados à oferta de atividades

 Desde então, essa metodologia participativa, comunitária e funda-
mentada em evidências científicas trouxe o país em questão aos melhores 
índices educacionais e de bem estar da Europa, se tornando um modelo

Método
Base conceitual
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 Atravessamos mares e continentes até chegar aos 
Estados Unidos, país indissociável do tema esporte e 
cujo sistema opera brilhantemente para seus cidadãos. 
Sendo parte importante da cultura estadunidense, o 
esporte recebe muitos incentivos fiscais do governo e é 
presente desde cedo na vida da população até por 
questões de saúde pública. A economia também é 
impactada positivamente pelas enormes transações
financeiras de público e de patrocinadores.

de estudo e estruturas físicas de altíssimo nível.

 Um dos maiores legados dos EUA para o nosso 
momento atual é a educação prática do esporte 
voltada para a evolução pessoal do atleta. Neste caso, a 
formação esportiva está aliada a educação, do início ao 
fim, podendo ele performar sem prejudicar seus 
estudos. Ainda, para se manter nos times e ligas, o 
estudante necessita alcançar uma boa média escolar.

 O esporte é levado tão a sério que as instituições 
são as organizadoras de campeonatos, arcam com os 
custos, televisionam as disputas e assim, acabam por 
estimular os alunos a integrarem equipes com bolsas
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05 a 12 anos
Iniciação esportiva 
recreativa na rua e 
nas escolas.

13 a 20 anos
Formação em categorias 
de base. Primeiras 
competições.

Conclusão

A partir de 
20 anos

Esporte profissional.

BRASIL

Na fase de 13 a 20 anos, 
quando se aproximam 
do esporte de alto nível, 
a dedicação exclusiva 
usurpa a educação 
escolar. Quando não 
atingem o sucesso 
profissional, se tornam 
adultos defasados para 
o mercado de trabalho.

05 a 12 anos
Iniciação esportiva 
nas escolas.

13 a 17 anos
Esporte escolar 
competitivo.

Conclusão

18 a 21 anos Esporte universitário 
competitivo.

A partir de
 22 anos

Esporte profissional.

EUA

Na fase de 18 a 21 anos, 
quando entram para o 
esporte de competição, 
o sistema colabora para 
que os atletas se dediquem 
equilibradamente às 
disputas e aos estudos. 
Fomentando, assim, 
o crescimento e 
desenvolvimento de seres 
humanos preparados para 
o mercado de trabalho.

05 a 09 anos
Iniciação para 
atividades motoras.

10 a 13 anos

Aproximação às 
habilidades do esporte, 
prática de jogos 
competitivos.

A partir de 
18 anos

Conclusão

14 a 17 anos
Inicio do ensino 
médio juntamente ao 
esporte competitivo.

Europa

Esporte universitário 
competitivo e 
profissional.

O modelo europeu é 
preparatório. Todos os 
atletas são formados e 
têm uma carreira dentro 
do esporte e da faculdade. 
Com ambas as possibili-
dades caminhando juntas, 
eles não se tornam apenas 
atletas, mas têm uma 
profissão destinada.

FUNIL DO ESPORTE: A REALIDADE NO BRASIL VS MUNDO
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 Conheça mais sobre 
nossos parceiros:

Quem Faz
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 Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro; FIFA Master em Humanities, Management and Law of Sports pelas 
Universidades De Montfort (Inglaterra), Bocconi (Itália) e Neuchatel (Suíça). 
Coordenador acadêmico do Programa Executivo FGV/FIFA/CIES em Gestão 
de Esportes; professor da Escola de Direito da FGV, foi professor visitante 
da Harvard Law School; vice-presidente jurídico da Federação de Futebol 
do Estado do RJ; assessor jurídico da presidência do Clube de Regatas do 
Flamengo; membro da Comissão Jurídica do Clube dos 13, da Comissão 
de Estudos Jurídicos do Conselho Nacional do Esporte e da Comissão de 
Juristas do Senado Federal; responsável pela elaboração do anteprojeto 
de Lei Geral do Esporte; professor convidado do FIFA Master e consultor da 
ONU para questões legislativas do desporto, em especial da Copa do
Mundo FIFA 2014.

PEDRO TRENGROUSE
 A união de forças e conhecimento entre 
Inteligência Educacional, Pedro Trengrouse 
e Felipe Piovesana, traz para o jogo um 
time de jovens especialistas que estão 
reescrevendo a história do esporte no 
Brasil. Com embasamento científico,
 imersão no conhecimento, avidez 
por inovação e por fazer diferente, 
estes entusiastas transformam 
dados em informações preciosas 
para a didática do esporte.
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 Graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Minas 
Gerais; MBA pela Union University (Tennessee-EUA), sendo atleta universitário 
de futebol; estagiou no Cruzeiro Esporte Clube de Belo Horizonte (auxílio 
técnico à equipe Sub-14). Foi professor de Futsal para crianças e jovens na 
Sociedade Recreativa Palmeiras e do Curso Básico de Esportes (iniciação 
esportiva) no Minas Tênis Clube, ambos em Belo Horizonte; foi intérprete 
bilíngue (inglês) e contribuiu na construção do Documento de Futebol do 
Clube de Regatas do Flamengo. Cofundador da Next Academy (maior rede de 
academias de futebol da América Latina), onde atuou como diretor de Futebol 
e diretor de Operações. Atualmente é diretor de Operações da Tero, start-up 
da qual é cofundador, que pretende democratizar o acesso às oportunidades

FELIPE PIOVESANA

no esporte.



Cenário Escola/Esporte
 O cenário é alarmante: 80% dos adolescentes de todo o mundo não praticam 
exercícios com frequência e intensidade adequadas para sua faixa etária, segundo 
dados da OMS (Organização Mundial da Saúde). No Brasil, pesquisas e estudos mostram 
a realidade de descaso e distanciamento crescente entre os jovens e a atividade física. 

 A inatividade física está se tornando normal:

61,2% dos brasileiros com 15 anos ou mais 
são totalmente sedentários;
O perfil dos sedentários é feminino, pobre e 
menos escolarizado;
82,7% daqueles sem instrução não faziam 
nenhuma atividade física ou esporte / 43,3% 
ensino superior completo;
65,6% dos escolares com 14 anos são 
sedentários;
Diferenças entre meninos e meninas, quase 
na proporção 2 para 1.

11
(Dados IBGE)



 No país do futebol e dos maiores craques da história, 
crianças sonham com uma guinada social através do 
esporte. Porém, estudos e especialistas comprovam o 
sistema excludente de talentos em que o Brasil está 
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 Está em nossas mãos a ferramenta que dará 
início a mudança deste cenário. E é através da 

educação que jovens se tornam protagonistas da 
própria vida, criam iniciativas para a melhoria da 

sociedade e constroem um país melhor. 

45% dos atletas brasileiros de futebol ganham 
apenas 1 salário mínimo ;
42% ganham entre 01 e 02 salários mínimos;
9% ganham entre 2 e 20 salários mínimos;
Somente 4% dos atletas de futebol do país 
recebem acima de 20 salários

(Estudo coordenado por Pedro Trengrouse FGV/FIFA)

inserido:



Inovação
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 O projeto Esporte Para Além das 
Fronteiras tem sua origem no desejo de 
mudança e de progresso para a sociedade 
em que estamos inseridos. Acreditamos 
que a iniciativa de pessoas engajadas tem 
o poder de mudar o rumo da história.

 Com inovação, pioneirismo e conec-
tados pelo propósito de apresentar o 
esporte como fator motivacional, 
pedagógico e, principalmente, gerador de 
oportunidades, trazemos um novo olhar 
sobre um tema de imenso potencial,
porém mal explorado no país.

 Apresentamos aos alunos e suas famílias a 
possibilidade de estudo no exterior - são 
milhares de bolsas universitárias internacionais 
a disposição de estudantes de todo o mundo 
para ingressarem em suas instituições através
da prática do esporte.
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Na promoção do desenvolvimento 
intelectual, físico, emocional e social;

Na melhoria do rendimento
escolar e do aprendizado;

No protagonismo juvenil e 
no autodesenvolvimento;

No desenvolvimento 
da interdisciplinaridade.

Na manutenção de hábitos saudáveis;

No incentivo à prática da 2ª língua;

 Aproximamos o estudante da tão sonhada oportunidade profissional. 
Conectamos olheiros, atletas e treinadores para a descoberta de novos 
“fenômenos” do universo esportivo, através de uma plataforma digital integrada.

 Formamos e capacitamos seres humanos com a educação esportiva, 
construindo indivíduos confiantes e prósperos. Dessa forma, durante todo o
ensino especializado, os alunos também irão se destacar:

Dessa forma, durante 
todo o ensino 
especializado, 

os alunos também 
irão se destacar:



Objetivos
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 O “Esporte para além das 
fronteiras” pretende ser uma 
ferramenta significativa para 
ajudar aqueles que, em uma 
idade de tantas dúvidas, são 
levados a tomar decisões tão 
importantes que refletirão ao
longo da vida adulta. 

do esporte.

 O material auxilia o aluno a 
aproximar de suas metas pela 
dedicação, disciplina, autocon-
fiança e positividade. Objetiva a 
construção de uma geração 
mais saudável. Proporciona que 
escolas e educadores alimentem 
o sonho dos jovens e gerem 
desenvolvimento social através

Aluno destaque
tem acesso a bolsa

de estudos Professor destaque
é premiado
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Principais objetivos do projeto:
Promover ambiente competitivo ético com 
a inserção da cultura esportiva na escola;

Reduzir índices de evasão;

Aumentar o rendimento escolar;

Criar oportunidades acadêmicas
e profissionais por meio do esporte;
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As 10 competências da BNCC
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1

2

3

4

5

Valorizar e utilizar 
os conhecimentos: 

aprender com mestres, 
professores e colegas 

para construir uma sociedade 
justa, democrática e inclusiva.

Utilizar a interdisciplinaridade 
para a solução de problemas: 

uma cesta de basquete feita 
à mão entre colegas une 
artes e esporte, estimula 

o trabalho em equipe 
e a criatividade.

Desfrutar 
de manifestações 

artísticas e culturais: 
as antigas brincadeiras 

de rua ensinam 
valores e desenvolvem 

resistência física, tornando a 
prática esportiva ainda mais rica.

Tecnologias 
digitais como fonte 

de informação e 
comunicação:

plataformas digitais, como a 
Tero, a serviço dos atletas, 

treinadores e da comunidade.

Utilizar diferentes linguagens: 
atletas atentos aos movimentos, 

passes e sinais de seu time, 
aprendem muito sobre 

comunicação não verbal.



sob o olhar do esporte
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6

7

8

9

10
Apropriar-se de experiências e 
conhecimento para o autode-
senvolvimento: o Esporte Para 

Além das Fronteiras como 
ferramenta literária para 
desenvolver autonomia, 

consciência crítica 
e responsabilidade 

com liberdade.

Autoconhecimento, autoestima 
e autocuidado: mente sã, 
corpo são. O cuidado com 

a saúde através das 
atividades físicas, 

reflete positivamente 
nos sentimentos 

e bem-estar 
de cada um.

Agir com cidadania no âmbito 
pessoal e coletivo: o esporte é 

instrumento exemplar de 
desenvolvimento da 

coletividade nos indivíduos. 
Uma vez que nos 

colocamos no lugar do 
outro, nos tornamos 

pessoas melhores.

Argumentar com 
base em fatos, 

dados e informações 
confiáveis: o esporte 

como agente de mudança, 
promove o senso crítico 

para defesa de ideias 
com posicionamento ético.

Exercitar 
empatia, diálogo 

e cooperação: afinal, 
a receita de sucesso 

para qualquer time está 
na valorização do próximo 
em suas individualidades. 
Seres com características 

únicas, unidos em prol 
de um bem comum.



Manual de aplicação da proposta
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 Um ponto importante 
a ser destacado é que as 
aulas de Educação Física 
não serão transformadas 
em palestras ou que o 
tempo de prática esportiva 
não será prejudicado. Os 
alunos devem compreen-
der isso para que se sintam 
motivados ao exercício 
físico dentro e fora da
instituição de ensino. 

 O primeiro contato com o 
material se inicia já na primeira 
aula do ano, apresentando:

Os objetivos do projeto;

abertas;

conteúdo.

As possibilidades de geração 
de oportunidades que serão 

A dinâmica de aplicação do



 Os professores terão acesso 
a palestras através do ensino a 
distância, assessoria online para 
dúvidas e ainda uma formação 
de aplicadores para diagnosticar 
oportunidades em seus alunos. 
Durante o decorrer do ano, os 

Na mudança de hábito dos 
alunos, incluindo atividades físi-
cas, consciência na alimentação

Na geração de discussões e acordos 
em sala, oferecendo ao aluno a 
posição de protagonista e tornando

Oferecendo grande variedade de 
insumos para que eles possam 
atingir o máximo de seu potencial 
em diversos aspectos da vida, como 
o acadêmico, esportivo, social e

Tempo dedicado por aula:

10 a 15 minutos 
(ao máximo) de exposição.

Espaço utilizado:

Sempre no próprio ambiente 
onde se realiza a prática 

esportiva, seja quadra, campo, 
pátio, ou outro espaço dedicado 

às aulas de Educação Física.

20

educadores irão auxiliar:

e cuidados com o corpo;

a relação colaborativa;

profissional.



20 Razões pelas quais as escolas
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Reduz ansiedade 
e stress

Aumenta confiança 
e autoestima 

Ensina lições de 
vida aos estudantes

Diminui obesidade

1

Desenvolve resiliência

9

Aumenta a performance 
cardiovascular

10

Ensina controle emocional

12

Ensina respeito

11

Estimula o crescimento 
de células cerebrais

18

Reduz a tensão

17

2 3 4



devem enfatizar mais o esporte:
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Melhora o Sono

5

Desenvolve habilidades 
cognitivas

6

Aumenta força

13

Ajuda os jovens a 
aprenderem com o fracasso

14

Desenvolve as 
habilidades de comunicação

15

Melhora a capacidade 
de resolver problemas

16

Estimula o sistema 
imunológico

19

Reduz a depressão

20

Cria resistência

7

Ensina valores 

8
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 A composição do projeto “Esporte para além das 
Fronteiras” estimula a prática corporal, bem como o 
desenvolvimento da cidadania através do senso crítico, 
solidário e respeitoso nas diversas esferas da sociedade.

 Aos estudantes que não possuem ou não desejam 
desenvolver habilidades esportivas, o material traz 
lições de valores, bons hábitos, estímulo à vida ativa e 
saudável. Aos estudantes que possuem aptidão e 
desejam se especializar, o material oferece um ensino 
rico em história, exemplos de grandes ídolos, regras do 
jogo e ensino prático sobre cada esporte. Traçamos o 
caminho para chegar ao profissionalismo por grandes
clubes e renomadas universidades.

Composição do material



24

 Empregamos, ainda, o uso dos 8 pilares do esporte como agente de 
desenvolvimento, que acompanharão os jovens em toda sua vida adulta:

Inserção da cultura 
esportiva na escola

Promoção do desenvolvimento
intelectual, físico, emocional 

e social dos estudantes

Acesso a oportunidades 

 por meio do esporte

Melhoria do rendimento 
escolar e do aprendizado

Incentivo ao aprendizado 
da Língua Inglesa

Estímulo à prática esportiva 
para manutenção de 

hábitos saudáveis

Desenvolvimento de um Conjunto 
de Habilidades: Trabalho em equipe, 

respeito, disciplina, foco em resultados, 
comunicação, tolerância a frustração e 

adaptabilidade

Protagonismo Juvenil e 
autodesenvolvimento

Principais vantagens do material
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Conceitos do “Esporte para
além das Fronteiras”

Aluno

1. Vida Ativa
2.  Futebol
3. Voleibol
4.  Basquetebol
5. Handebol
6.  Tênis
7. Esportes de Combate
8.  Outros Esportes
9.  Grandes Campeonatos

Material extra aos alunos do 
3º ano, com os caminhos para 
o ingresso nas instituições de 
ensino internacionais.

Caderno com noções e 
expressões em Inglês, que 
familiarizam os estudantes 
às questões do dia-a-dia 
e ao universo esportivo.

Material de Língua InglesaCaderno de OportunidadesO livro do aluno encontra-se
dividido em 09 unidades:
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Professor

Em parceria com a Tero, a 
plataforma digital será o 
caminho para que professores 
divulguem seus alunos com 
potencial para alcançar níveis 
profissionais e/ou internacionais. 

Guia com a didática a ser 
utilizada durante o ensino. 
Dicas com atividades “Faça 
você mesmo”, habilidades 
da BNCC, links e livros para 
pesquisa complementar.

Família

Guia de como apoiar seus 
filhos e entendimento das 
oportunidades trazidas pelo 
engajamento no esporte. 
Integração da escola com 
a família e o aluno.

Manual do Professor Plataforma Digital Livro da Família



Ações do “Esporte
para além das Fronteiras”

LIGA ESPORTIVA EDUCACIONAL 
Seleção dos estudantes destaques.

PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA
Conectando aluno e 

oportunidade.
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INTEGRAÇÃO COM 
A FAMÍLIA

PALESTRA
“Esporte para além das 

fronteiras” (2h/Aula).

FORMAÇÃO
“Regras do jogo” 

(10h/Aula).

ASSESSORIA ONLINE DO 
ESPORTE PARA 

ALÉM DAS FRONTEIRAS.

PLATAFORMA DIGITAL 
INTEGRADA.
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ACOMPANHA

MATERIAL DA

LÍNGUA INGLESA

Yes!
I think...

Hello







@inteligenciaedu

/inteligenciaedu

www.inteligenciaedu.com.br

(62) 3924-2550


