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Relatório de Atividades do Convênio N° 022/SEME/2015 

 

PERÍODO: Setembro / Outubro de 2017 

LOCAL: Centro Esportivo Joërg Bruder – Av. Padre José Maria, n°555 – São Paulo/SP 

 

NÚCLEO DE TRABALHO: Centro Nacional de Treinamento de Rugby (CNTR) 

 

PROFISSIONAIS: 

Matias Menutti - Coordenador e Treinador 

Rafaela Turola- Treinadora 

Aristide Guerriero - Coordenador de Preparação Física 

Felipe Schultz - Preparador Físico 

Cláudia Tavares - Fisioterapeuta 

Aline Tritto - Nutricionista 

 

 

ATIVIDADES NO PERÍODO: Setembro 

 
 
Físico / Técnico: 

Durante o mês de Setembro os 25 atletas do naipe Masculino da equipe principal, e 18 atletas 
do naipe Feminino da equipe principal, continuaram a sua participação na área de preparação 
física e técnica no CNTR. 

No início do mês foram realizados novos testes físicos e nutricionais de todos os atletas para 
avaliar o resultado das metodologias e treinamentos aplicados desde os primeiros meses do 
ano. Todos os atletas apresentaram uma melhoria significativa em ambos os setores. 

 

Masculino: 

Na parte técnica, os atletas continuaram os trabalhos com exercícios supervisionados nas 
diversas áreas de habilidades em especial nas áreas que já vinham sendo desenvolvidas nos 
meses de Julho e Agosto: 
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- Passe e Recepção; 

- Tackle; 

- Chute e Recepção de Bola Aérea; 

- Entrar em contato (Ruck); 

- Duelo e evasão. 
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Feminino: 

As atletas do núcleo feminino mantiveram as atividades físicas e técnicas no mês, 
desenvolvendo as capacidades e habilidades dos atletas em geral. 
Após terminado o descanso após o circuito mundial de seven a side feminino, as 10 atletas do 
núcleo de trabalho do CNTR que pertencem a seleção feminina de Rugby voltaram as 
atividades. 

Os treinamentos mantiveram a periodicidade de cinco sessões semanais de segundas a 
sextas-feiras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação Nutricional: 

Foi efetuado um seguimento dos objetivos individuais dos atletas, para que eles chegassem da 
melhor forma a os jogos amistosos do mês de Outubro. 
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Avaliação Psicológica: 

Os atletas do grupo de Elite tiveram sua avaliação Mensal e também foram assistidos 
individualmente neste retorno do período de competência internacional.  

 

Assistência de Fisioterapia e Massoterapia: 

O suporte médico, de fisioterapia e massoterapia dos atletas, também foi fornecido durante 
todo o mês e garantiu o bom trabalho em termos de assistência prevenção e lesões durante 
todo o período do projeto. 
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ATIVIDADES NO PERÍODO: Outubro 

Físico/Técnico: 

No mês de outubro os 25 atletas do naipe Masculino da equipe principal, e 18 atletas do naipe 
Feminino da equipe principal, continuaram a sua participação na área de preparação física e 
técnica no CNTR. 

Neste mês foram realizadas duas concentrações de todos os atletas da Seleção Nacional 
Masculina Adulta para participar de dois jogos internacionais em São Paulo contra a Seleção 
Provincial de Córdoba / Argentina. Estes jogos fizeram parte de uma preparação da equipe 
para a tournée desta seleção pela Europa em Novembro na qual enfrentaremos as equipes 
representativas da Alemanha, Bélgica e Espanha. 

 
Masculino: 

Na parte técnica, os atletas continuaram os trabalhos com exercícios supervisionados nas 
diversas áreas de habilidades em especial nas áreas que já vinham sendo desenvolvidas: 

- Passe e Recepção; 

- Tackle; 

- Chute e Recepção de Bola Aérea; 

- Entrar em contato (Ruck); 

- Duelo e evasão. 
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Feminino: 

Com a volta das jogadoras da seleção Brasileira Feminina o núcleo começo um trabalho de 
pre-temporada visando a classificação ao mundial de Seven a side no mês de Novembro, com 
um forte trabalho físico e desenvolvendo as capacidades e habilidades dos atletas em geral. 

Os treinamentos mantiveram a periodicidade de cinco sessões semanais de segundas a 
sextas-feiras. 
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Projeto Social: 

Nesse final de ano a frequência entre os nossos alunos diminui bastante. O fato do semestre 
escolar estar acabando pode ter ocasionado essa queda. Por isso o trabalho de divulgação foi 
intenso. 
 
Em outubro visitamos algumas escolas da reugião e entregamos flyes convidando os alunos 
para participarem de nossas aulas e em novembro fizemos algumas vivências da modalidade 
nas aulas de educação fisica de algumas escolas como no Colegio Veruska e na escola 
Princesa Isabel. 
 
Durante as aulas foi trabalhado na parte técnica os fundamentos básicos divididos em passe e 
recepção, tackle, ruck e duelo e a transferência para o jogo através de mini joguinhos.  
 
A parte física focou na qualidade de movimento e fortalecimento a partir do peso corporal.            
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Resumo: 

O apoio e treinamento do CNTR foi fundamental neste bimestre para a melhoria dos atletas de 
Elite das equipes nacionais Masculina e Feminina, para enfrentar os importantes compromissos 
que irão enfrentar durante o mês de novembro ambas seleções. 

Para a equipe Feminina o grande compromisso em novembro será o Sul Americano de Sevens 
que é a classificatório para a copa do mundo de Seven a Side, e será disputada no Uruguai. 

A delegação Masculina, aproveitará a janela internacional de novembro, válido pelo ranking 
mundial, onde disputaremos 3 jogos contra Alemanha, Espanha e Bélgica. 

 

 


