
TREINAMENTO ESPORTIVO 

EBE OBJETIVO
com  foco em Competições

TRANSFORMANDO ALUNOS EM ATLETAS

+
ESPORTES

Graduado em Educação Física e 
Técnicas Desportivas nas Facul-
dades Integradas de Guarulhos 
(FIG), Michaell Silva, ao longo de 
seus 11 anos de experiência, tem 
transformado estudantes em 
atletas. 
Ao orientar os jovens a superar 
seus limites e alcançar grandes 
resultados, o treinador, junto com 
a escola, tem a missão de elevar a 
prática esportiva, fazendo com 
que o aluno descubra em si o 
potencial para ir além.

Conquistas como atleta e treinador

Vice Campeão nos Jogos Estaduais - Categoria Juvenil Masc. 
Futsal em 2015

Vice Categoria JUVENIL MASCULINO Futebol de Campo 2013

Campeão Metropolitano e da OCG de Handball em 2006
 

Campeão Metropolitano e da OCG* de Futsal em 2003

*OCG (Olimpíadas Colegiais Guarulhenses) é o campeonato de 
maior prestígio de Guarulhos.

Quem é Michaell Silva:

De acordo com o IBGE, atualmente uma em cada três crianças no Brasil está pesando mais do que deveria. A prática de 
esportes evita o sedentarismo, um dos principais fatores de risco para as crianças, que pela falta de atividade física 
causam a obesidade infantil.

Os estudantes aprendem a seguir regras e assumir responsabilidades dentro de uma equipe, a conviver em grupo, com 
formas diferentes de pensar e a lidar com derrotas e vitórias.

O comportamento dos alunos que participam de treinamentos/competições é bem diferente se comparado a outros que 
não praticam atividades físicas.

Atitudes de respeito, responsabilidade e preocupação com a conservação de materiais ficam evidenciadas no dia a dia.

Treinar? Por quê?

Uma vez por mês os familiares são convidados a fazer um treinamento com os alunos. 
O ato de jogar ou brincar juntos é sempre um meio para fortalecer os vínculos e estreitar as relações.

O esporte é uma maneira divertida de reforçar o afeto, a confiança e o companheirismo. A criança identifica a mãe, pai 
e/ou irmãos como figuras presentes em sua vida, pessoas nas quais se inspiram e podem confiar. Através das atividades, 
os familiares também entram no universo da criança, passando a conhecê-la e a compreendê-la melhor.

Pais, Mães e/ou Responsáveis


