








Quais foram os pontos mais importantes do estágio? 17 respostas
• Todas as partes são importantes, os treinos, a interação que fortalece a equipe, o estágio todo no geral

• As palestras

• volume de jogo e palestras

• Além dos treinos técnicos para melhora da técnica, a criação de novos vínculos de amizade e a fortificação de outros.

• As palestras foram bastante interessantes, assim como os treinos técnicos

• Os momentos de aprendizagem sobre o treino, técnicas de recuperação, planejamento, as palestras. Sinceramente, eu amei muito todo o 
estágio, foi mt importante p meu crescimento como atleta e pessoa.

• Integração dos atletas

• Uma interação muito interessante entre os atletas, nos aproximou mais

• Organização de horários estava muito boa, profissionais muito bem preparados, palestras muito legais e importantes, local da realização do 
estágio perfeito, pois tudo era perto: alimentação, alojamento, treino, fisio, praia etc. Isso faz com que o tempo seja otimizado.

• Contato com outros treinadores, que puderam apontar pontos diferentes a serem observados e trabalhados em meu jogo. A oportunidade de 
jogar com outros atletas de ponta na categoria também foi importante

• O aprendizado técnico e a variedade das ações

• Trabalho em equipe

• A interação da seleção brasileira e os treinos.

• União entre atletas e técnicos

• Novos aprendizados e a união criada entre a equipe

• Alimentação, horários de descanso e treino bem ajustados, bom volume de treino e diversidade de adversários para treinar

• A união entre todos em um senso de equipe, algo que não se tinha antes enquanto éramos postos apenas no ambiente de competição.





Algum comentário adicional sobre as palestras ? 5 respostas

• Não

• Muito interessantes, porém em algumas o palestrante se fixou em si e não em como nós poderíamos usar o fato ou o dado dicustido.

• Fazer uma sobre técnicas presta controlar ansiedade e estresse na vida de atleta

• Eu gostei muito de todas. Achei extremamente profissionais, e se o objetivo era ensinar e conscientizar, deu certo.

• Nenhum

Você sugere algum tema para o próximo estágio?6 respostas
• Sim, preparação para competições internacionais

• Saúde mental

• Realizar somente com aqueles que se classificaram para o Mundial Cadete e Juvenil para diminuir a quantidade de participantes e aumentar o 
nível de atenção dos técnicos em relação aos atletas.

• Não.

• Nenhum

• Como realizar a preparação emocional/mental para competição







Teria algo a acrescentar sobre os treinos técnicos? 20 respostas

• Não

• Não

• Talvez mais planejamento e organização em relação ao que iríamos fazer nos treinos

• Não, achei muito bom

• Poderiam ter durado mais.

• Uma planilha sobre o que foi dado no final dos treinos. No geral, foi ótimo.

• Achei muito bons, ajudou a corrigir coisas muito importantes para jogar

• Todos os treinos tiveram a melhor qualidade

• Por vezes, muito básicos, poderiam ser mais avançados

• Não, foi muito bom

• Foram muito importantes

• Os treinos técnicos foram muito importantes para mim, já que a partir deles aprendi novas maneiras para realizar algumas ações durante o 
combate

• Não

• Enquanto a o que era mais trabalhados, por eu ser atleta do técnico principal da minha arma, acabou não sendo algo mais para relembrar do que 
algo que complementou a minha esgrima.



• Não, tudo foi perfeito

• Não.

• Creio que mais jogos seriam mais proveitosos

• Consegui enxergar melhor meu combate em pista, consequentemente fiquei ciente do que tenho que organizar

• Acabou que em muitas das ocasiões eu acabava não compreendendo o papel do exercício.

Teria algo a acrescentar sobre os treinos táticos? 5 respostas



• Não, porém acho que um dos técnicos do florete poderia te responder sido mais rigoroso.

• A seleção dos técnicos de florete poderiam ter sido melhor.

• Foi muito bom, fiquei mt satisfeita.

• Alguns técnicos que não possuem atletas de alto nível foram convidados, dando dicas e treinamentos por vezes muito básicos para o nível da 
maioria dos atletas

Tem algo a acrescentar sobre o trabalho dos técnicos? 4 respostas





Algo a acrescentar sobre o tema? 2 respostas
• Não
• Deixar algumas noites de folga para recuperação no lugar de uma maratona de palestras



Qual a sua sugestão para melhorar o próximo estágio? 20 respostas

• Valor da alimentação era muito mais cara do que se pagasse normalmente como outras pessoas. Os chuveiros inicialmente continham água fria e 
o fluxo de água que saia era pequeno.

• Chuveiros não tinham sempre água quente (na maioria das vezes), além da qualidade deles não ser a melhor: tomei um choque em um deles e 
outro estava quase caindo da parede.

• As enroladeiras estavam quase sempre estragadas e perdíamos muito tempo de treino por causa da troca e arrumação dessas.

• A comida era da melhor qualidade possível, mas o preço foi um absurdo pra quantidade que eu comia. 90 reais de alimentação por dia é 
inadmissível. Na próxima vez acho melhor ser preço por quilo para ser justo.

• Convidar mais atletas adultos a participarem e jogarem, para aumentar o nível dos jogos

• Nenhuma

• Fazer medidas em todos não só nos convocados

• Melhorar a questão dos chuveiros e das enroladeiras estragadas

• Mais aulas individuais com os atletas

• Horário do café da manhã em relação ao primeiro treino

• Maior período de treino.

• A presença de um espaço para treino mais funcional, pois houveram diversas vezes que por exemplo as pistas não estavam funcionando.



Qual a sua sugestão para melhorar o próximo estágio? 20 respostas

• Se der, fazer nas férias de julho, quando as datas vão bater melhor para mais gente convocada e não convocada também.

• Alguma interação maior entre as armas

• Mais organização no geral e ter mais aparelhos na sala se possível

• Talvez melhorar as opções pra alimentação, com menos frituras.

• Menos participantes e técnicos que irão acompanhar os atletas treinando em competições como Copas do Mundo e Mundiais

• Achei os treinos excelentes, no entanto seria interessante se tivéssemos um horário específico e fixo para jogar todos os dias, considerando que 
raramente temos a oportunidade de treinar com pessoas de clubes diferentes.

• Mais tempo de recuperação e saída para jantar, como no ultimo dia.

• Acho que seria interessante a realização de algum tipo de teste antes do estagio p checar as condições físicas dos convocados, p /prevenir lesões 
nos atletas

• No geral, eu amei a experiência e espero que aconteçam mais estágios.

• Seleção maior dos atletas para diminuir a disparidade de nível técnico.

• O alojamento ser melhor

• Não


