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HISTÓRICO

Desde 1997, a Organização Funilense de Atletismo vem contribuindo com o desenvolvimento 
do atletismo na região de Campinas (SP). Ao longo desses 16 anos, importantes nomes do 
atletismo brasileiro já passaram pela ORCAMPI, alcançando resultados relevantes tanto 
nacional quanto internacionalmente. Entre alguns dos atletas que já passaram pela equipe 
estão: Fabiana Murer (salto com vara); Fábio Gomes (salto com vara), Tiago Florêncio Bueno 
(400 metros com barreiras), Kleberson Davide (800 metros rasos), Luiz Alberto Cardozo 
(decatlo), Jonathan Henrique da Silva (400 metros), Fernando Lina da Silva (800 metros), 
entre outros.



PATROCINADORES 



PROJETO ORCAMPI TALENTOS DO ATLETISMO

Número de beneficiados 30 atletas

12 a 19 anos

Centro Esportivo de Alto Rendimento, Campinas

Região Metropolitana de Campinas

segundas, quartas, quintas e sextas-feiras

Das 9 às 11 horas
Das 15 às 17 horas

Assessoria contábil, gerenciamento administrativo e financeiro do projeto.

Faixa etária

Local de execução

Abrangência

Dias de atividades

Horários

Benefícios oferecidos 
(atividade meio)

Benefícios oferecidos 
(atividade fim)

Orientação técnica (treinadores de atletismo com certificação IAAF); auxílio 
transporte para treinamentos; transporte para competições; inscrições em com-
petições; bolsa auxílio atleta



OBJETIVO GERAL

Despertar e incentivar as crianças a praticarem atividades físicas orientadas, além de aumentar 
o número de praticantes de atletismo com idade entre 12 e 19 anos e desenvolver o desporto 
de base na modalidade, oferecendo a estrutura necessária para a descoberta, treinamento e 
encaminhamento de jovens promessas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Ampliar o número de crianças e adolescentes envolvidos com a prática do atletismo em 
  Campinas e região;
- Proporcionar aos participantes a oportunidade de participar de competições nas esferas 
  municipais, estaduais, federais e até mesmo internacionais;
- Estabelecer as equipes de treinamento e competição nas categorias pré-mirim, mirim, 
  menor e juvenil;
- Oferecer atividades sócio-educativas para os participantes, além de trabalhar princípios 
  necessários para a formação intelectual de todas as crianças envolvidas;
- Consolidar a equipe como referência de desenvolvimento de desporto de base no atletismo;
- Fazer com que a equipe fique entre as três melhores escolas da modalidade no País.



  PROJETO ORCAMPI TALENTOS DO ATLETISMO 
- METODOLOGIA

1ª fase: SELEÇÃO DE PARTICIPANTES 

Realizada através de festivais de atletismo; convites aos participantes que se destacaram em 
competições de atletismo escolares nas esferas municipais; agendamento mensal de 
interessados que procuraram diretamente o projeto; indicação de outros integrantes do projeto 
ou das entidades responsáveis pelo atletismo no Estado de São Paulo.

Parâmetros utilizados:
- Avaliação da resistência: testes de corrida contínua de 600m e 1.000m
- Avaliação de velocidade: testes de 50m e 300m. 
- Avaliação de força: testes de lançamento (arremesso de peso) e salto em distância parado 
 (impulsão horizontal).

PRÉ-REQUISITO

Comprovação de matrícula, frequência e notas escolares. 
Os integrantes participaram das atividades do projeto sempre no contra-turno da escola.





  PROJETO ORCAMPI TALENTOS DO ATLETISMO 
- METODOLOGIA

2ª fase: TREINAMENTO

- Desenvolvimento de atividades de desporto geral: período inicial onde foram ensinados todos 
os movimentos e gestos motores necessários para uma boa base esportiva, passando pelas 
exigências motoras de cada uma das provas do atletismo sempre de maneira lúdica e sem a 
cobrança de resultados. 

- Desenvolvimento de atividades de desporto específico: após o período de aprendizagem 
motora, cada aluno foi inserido em um grupo específico de acordo com a prova de maior 
aptidão (velocidade, barreiras, meio-fundo, fundo, saltos, arremesso, lançamentos ou provas 
combinadas). Nesta etapa, incluímos unidades de treinamento específicas para o 
desenvolvimento das principais capacidades biomotoras (resistência, força e velocidade) 
após o beneficiado estar totalmente adaptado às exigências motoras nas diferentes 
especialidades. 



TREINAMENTO



TREINAMENTO



TREINAMENTO



COMPETIÇÕES 

Foram avaliadas as capacidades e evoluções dos atletas em competições preparatórias, 
de verificação e alvo. 

•         14/04/12: Copa Brasil Caixa de Provas Combinadas 
•         27/04/12: Campeonatos Brasileiros Caixa de Corrida de Fundo em Pista
•         28/04/12: Torneio FPA Juvenil e Adulto 
•         05/05/12: Torneio FPA Juvenil e Adulto 
•         12/05/12: Torneio FPA Juvenil e Adulto   
•         18/05/12: Campeonato Estadual Governo de São Paulo/Caixa de Adulto 
•         26/05/12: Campeonato Estadual Governo de São Paulo/Caixa de Juvenil 
•         02/06/12: Torneio FPA Adulto  
•         09/06/12: Torneio FPA Juvenil e Adulto 
•         10/06/12: Circuito FPA Pré-Mirim, Mirim e Menor 
•         16/06/12: Campeonatos Brasileiros Caixa de Atletismo de Juvenis
•         27/06/12: XXXI Troféu Brasil Caixa de Atletismo 
•         21/07/12: III Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo de Menores Interclubes
•         04/08/12: Circuito FPA Pré-Mirim, Mirim e Menor e Festival de Marcha Atlética
•         11/08/12: Torneio FPA e Circuito de Salto com Vara
•         18/08/12: II Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo Juvenis Interclubes
•         25/08/12: Troféu Adhemar Ferreira da Silva 
•         25/08/12: Campeonato Estadual Governo de São Paulo – Sub 23
•         31/08/12: Torneio FPA Menor
•         08/09/12: IX Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo – Sub 23
•         15/09/12: Campeonato Estadual Governo de São Paulo de Mirim
•         22/09/12: 3ª Etapa do Circuito Regional de Atletismo 
•         22/09/12: Campeonatos Sul-Americanos de Atletismo Sub-23 



COMPETIÇÕES 

•         29/09/12: Campeonato Estadual Gov. São Paulo/Caixa de Menores 
•         06/10/12: 7ª etapa Circuito de Pista
•         12/10/12: Circuito FPA Pré-Mirim, Mirim e Menor
•         12/10/12: 3º Festival de Marcha Atlética
•         13/10/12: XXVII Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo de Menores
•         13/10/12: Troféu Bandeirantes
•         18/10/12: Olimpíadas Universitárias – JUBS
•         27/10/12: Campeonato Sul-Americano de Atletismo de Menores
•         27/10/12: Torneio FPA Mirim
•         06/11/12: Campeonato Brasileiro Interclubes – Categoria Mirim
•         21/11/12: Jogos Abertos do Interior
•         24/11/12: Torneio FPA Pré-Mirim
•         01/12/12: Torneio FPA Pré-Mirim
•         09/12/12: Festival de Atletismo FPA 
•         03/02/13: Copa Brasil Caixa de Cross Country 
•         16/02/13: Circuito de Salto com Vara Indoor/Outdoor 
•         24/02/13: Campeonatos Sul-Americanos de Cross Country 
•         02/03/13: Campeonato FPA de Lançamentos e Arremesso 
•         09/03/13: Torneio FPA Menor e Juvenil 
•         16/03/13: Circuito de Salto com Vara Mirim, Menor e Juvenil 
•         23/03/13: Circuito de Salto com Vara Mirim, Menor e Juvenil 
•         27/03/13: Festival de Meio-Fundo e Fundo e Festival de Velocidade e Saltos 
•         21/04/13: 1ª etapa – Circuito Estadual Pré-Mirim, Mirim e Menor e Festival de Marcha Atlética
•         28/04/13: Torneio Menor e Juvenil



COMPETIÇÕES 
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METAS QUALITATIVAS

Colocar a ORCAMPI entre as três melhores escolas da modalidade 
no País;

Treinar e preparar um grupo de atletas para integrar equipes profissionais 
de treinamento e, conseqüentemente, a seleção brasileira de atletismo;

Consolidar a ORCAMPI como referência de desenvolvimento de desporto 
de base no atletismo;

Entidade reconhecida como Centro de Detecção de Novos Talentos pela 
Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e Centro de Excelência Es-
portiva pela Federação Paulista de Atletismo (FPA).

Previsto Realizado

Dar continuidade ao trabalho de revelação de talentos para manter a 
hegemonia brasileira nas competições sul-americanas da modalidade;

Melhorar a infra-estrutura, com equipamentos e materiais especializados, 
fornecendo melhores recursos de treinamento e ofertando conhecimento 
aos treinadores;

Implantação e compra de equipamentos para a sala de fisioterapia e 
novos equipamentos específico para a prática do atletismo no local de 
execução do projeto; Participação no Curso de Treinadores Nível I da 
IAAF promovido pela CBAt. Participação de dois treinadores no Curso de 
Esporte de Alto Rendimento, promovido pelo Comitê Olímpico Brasileiro 
através da Academia Brasileira de Treinadores.

Entidade reconhecida como Centro de Detecção de Novos Talentos pela 
Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e Centro de Excelência 
Esportiva pela Federação Paulista de Atletismo (FPA).

Tivemos atletas convocados para integrar as seleções brasileiras nas 
seguintes competições: Campeonato Mundial de Atletismo; Campeonato 
Sul-Americano de Cross Country; Campeonato Ibero Americano; 
Jogos Olímpicos de Londres; Campeonato Sul-Americano Sub23.

Pelo terceiro ano consecutivo, em 2012 a ORCAMPI foi a terceira melhor 
equipe no Troféu Brasil de Atletismo. Entidade reconhecida como Centro 
de Detecção de Novos Talentos pela Confederação Brasileira de 
Atletismo (CBAt) e Centro de Excelência Esportiva pela Federação 
Paulista de Atletismo (FPA).



METAS QUALITATIVAS

Maior aceitação do corpo, aumento da autoconfiança e da motivação, 
desenvolvimento de competências sociais, atribuição de uma função 
social, aumento da responsabilidade, ocupação do tempo ocioso dos 
participantes, aumento dos hábitos de vida saudáveis, estabelecimento 
de metas e planos futuros.

Previsto Realizado

Foram realizadas diversas atividades grupais com temas relevantes 
para a formação dos alunos (educação; hábitos de vida saudável; 
convivência social; valores; respeito às regras; trabalho em equipe
cooperação; sentimentos em comum em treinamentos e competições; 
habilidades psicológicas em treinos e competições), além de 
atendimentos individuais (intervenções relacionadas a dois eixos: 
questões relacionadas à inserção no projeto e questões relacionadas 
à vida pessoal).

Proporcionar ao maior número de alunos o acesso à atividades 
atléticas e competições, no período anual;

Consolidamos uma equipe de 30 atletas com toda infra estrutura 
necessária para o desenvolvimento de novos talentos do atletismo 
brasileiro.

Elevar o número de participantes nas atividades de aperfeiçoamento 
das habilidades voltadas para o atletismo;

Consolidamos uma equipe de 30 atletas e atingimos mais de mil 
participantes das seletivas de novos participantes e festivais de 
atletismo promovidos ao longo da execução desse projeto.

Elevar o número de atletas em competições de nível nacional; Como resultado do treinamento orientado alguns atletas obtiveram índice 
para participação em competições nacionais como, por exemplo, Grandes 
Prêmios e Troféu Brasil de Atletismo.



METAS QUANTITATIVAS

Proporcionar anualmente a aproximadamente 30 crianças e adolescentes a 
rotina de treino da modalidade atletismo, selecionando posteriormente os que se 
destacarem para integrar a equipe de base da ORCAMPI ao longo da execução 
do projeto;

No início do projeto, começar o trabalho de desenvolvimento de atividades de 
desporto geral para preparar os atletas para as exigências do esporte competitivo 
em cada prova específica do atletismo;

Após dois meses, iniciar o trabalho de desenvolvimento de atividades de 
competição para composição da equipe de base do clube;

Alcançar em 2012 a meta de convocação de 15 a 20 atletas em competições 
nacionais nos campeonatos brasileiros de categorias Menores e Juvenis;

Meta para convocações em 2012 de pelo menos 1 atleta em cada uma das 
seguintes competições: Campeonato Mundial Juvenil, 
Campeonato Sul-Americano Menores;

1 atletas convocado para o Campeonato Mundial Juvenil (Leandro Pitarelli);
2 atletas convocados para o Campeonato Sul-Americano de Menores 
(Wellerson Vivi e Felipe Rocha).

12 atletas classificados para o Campeonato Brasileiro de Menores;
17 atletas classificados no Campeonato Brasileiro Juvenil.

Essa etapa foi desenvolvida com sucesso, respeitando o cronograma estabelecido 
pelo projeto.

Essa etapa foi desenvolvida com sucesso, respeitando o cronograma estabelecido 
pelo projeto.

30 atletas beneficiados pelos recursos deste projeto.

Previsto Realizado



RESULTADOS ATLÉTICOS 

- 1º lugar dos Jogos da Juventude representando Campinas categoria masculino (2012);
- 1º lugar Campeonato Estadual de Atletismo Juvenil categoria masculino (2012);
- 3º lugar no Troféu Brasil de Atletismo (2012) – pelo terceiro ano consecutivo;
- 1º lugar no Campeonato Brasileiro Interclubes de Juvenis;
- 2º lugar no Campeonato Brasileiro Interclubes de Menores;
- Centro de Formação de Talentos, reconhecido pela Federação Paulista de 
  Atletismo (FPA) e Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).



CONVOCAÇÕES 

12 atletas classificados para o Campeonato Brasileiro de Menores;
17 atletas classificados no Campeonato Brasileiro Juvenil.
1 atletas convocado para o Campeonato Mundial Juvenil (Leandro Pitarelli);
2 atletas convocados para o Campeonato Sul-Americano de Menores 
(Wellerson Vivi e Felipe Rocha).

Ricardo D´Angelo, coordenador técnico da ORCAMPI: treinador chefe da delegação 
brasileira no Campeonato Ibero Americano e nos Jogos Olímpicos de Londres. 

Simone Meyer Sanches, psicóloga da ORCAMPI: convocada pela Confederação 
Brasileira de Atletismo (CBAt) para integrar a delegação em Londres. 

Nelio Alfano Moura, treinador da ORCAMPI: treinador da delegação brasileira no 
Campeonato Ibero Americano e nos Jogos Olímpicos de Londres.

Evandro Lázari, treinador chefe da delegação brasileira no Campeonato Sul-Americano Sub 23.



Por meio das atividades lúdicas e relacionadas à modalidade atletismo, destacamos os 
seguintes resultados: importância do prazer na atividade esportiva; aumento da adesão; 
motivação / engajamento; criação de um estilo 
de vida saudável; criação de um ambiente de socialização; prevenção do abandono da 
prática esportiva e prevenção da especialização precoce. 
Entre os aspectos trabalhados ressaltamos: socialização, cooperação auto-estima, 
autoconfiança, noção de regras e limites, cidadania, expressão de sentimentos, 
autoconhecimento e identidade do sujeito.

RESULTADOS SOCIAIS 



Foram realizadas diversas atividades grupais com temas relevantes para a formação 
dos alunos (educação; hábitos de vida saudável; convivência social; 
valores; respeito às regras; trabalho em equipe – cooperação; sentimentos em 
comum em treinamentos e competições; habilidades psicológicas em treinos e competições), 
além de atendimentos individuais (intervenções relacionadas a dois eixos: 
questões relacionadas à inserção no projeto e questões relacionadas à vida pessoal). 

Com os professores e treinadores, realizamos reuniões para discussões de questões 
relacionadas ao andamento do projeto, apresentações de material teórico e discussões 
sobre aspectos relacionados ao desenvolvimento das atividades e métodos de treinamento. 
Também realizamos reuniões de pais para esclarecimentos sobre o projeto, acompanhamento 
sobre casos especificos e interação com as familias.

ASSESSORAMENTO PSICOLÓGICO



ATIVIDADES EXTRAS 

• Palestra para treinadores - tema: “Modelo Esportivo de Cuba”
• Reunião metodológica sobre planejamento para treinadores
• Reuniões mensais da comissão técnica – apresentação de resultados, 
        métodos de treinamentos, análise dos coordenadores.



Convênio com a Faculdade de Educação Física da Unicamp

Participação dos atletas da ORCAMPI em uma tese de doutorado sobre máxima fase estável 
de lactato. Alguns dos atletas passaram por avaliações preditivas de desempenho, auxiliando 
tanto na pesquisa dos alunos da UNICAMP, quanto em subsídios para adequar as cargas de 
treino a serem submetidas.



Programa Medicina Preventiva Unimed Campinas

• Oficina sobre sexualidade, DST, AIDS, gravidez na adolescência e uso de 
        anticoncepcionais 
• Palestra: Drogas... como resistir a elas?
• Palestra: Orientação nutricional
• Palestra: Violência doméstica
• Festa Junina Unimed Campinas
• Coleta de exames laboratoriais
• Consultas médicas para análise dos resultados dos exames
• Palestra: “Bulling... eu faço ou eu sofro?”
• Palestra: Palestra “Alcoolismo, uma droga lícita?”



MÍDIA ESPONTÂNEA
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