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O REMO

VAI À ESCOLA
O interesse gerado pela realização dos Jogos
Olímpicos Rio 2016 trouxe para as entidades
esportivas brasileiras um enorme desafio: como
formar uma nova geração de atletas? No caso
do remo, a dificuldade se mostra ainda maior
devido a baixa divulgação na mídia, que leva ao
desconhecimento do esporte e onde praticá-lo.
No entanto, com 66 clubes de remo distribuídos
em 15 estados, a CBR acredita que ainda existem
talentos não descobertos em nossa modalidade.
Para facilitar a identificação destes novos atletas,
a confederação criou um manual para auxiliar
treinadores, clubes e federações no processo de
captação de jovens talentos com aptidão para o
remo. E a busca não poderia deixar de iniciar em
um local que não fosse as escolas.
Acompanhe as novidades do remo
nacional no portal www.remobrasil.com
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MANUAL PARA CAPTAÇÃO DE NOVOS TALENTOS

Metodologia
CHECKLIST
A CBR criou uma metodologia
simples para captção de novos
atletas. Cada etapa está listada
neste checklist e explicada em
detalhes nas páginas indicadas.

1. PLANEJAMENTO
INICIAL – P. 06

2. MAPEAMENTO – P. 08

3. CONTATO COM AS
INSTITUIÇÕES – P. 10

1.1 Definir o coordenador do
projeto – P. 06

2.1 Fazer uma mapa
localizador – P. 08

3.1 Elaborar um documento
do projeto – P. 10

Os materiais complementares
deste guia podem ser baixados
em www.remobrasil.com

1.2 Reunião com clubes e
federação – P. 06

2.2 Listagem das
instituições – P. 09

3.2 Apresentação do
projeto – P. 11

4. PALESTRAS
NAS ESCOLAS – P. 12

5. ENCAMINHAMENTO
AOS CLUBES – P. 14

6. ESCOLA DE
REMO – P. 18

7. RESULTADOS – P. 25

4.1 Apresentação
e postura – P. 13

5.1 Selecionar os
alunos – P. 14

6.1 Calendário de
treinos – P. 18

7.1 Acompanhamento
períódico – P. 25

5.2 Contato com
os pais – P. 16

6.2 Avaliação de
aptidão – P. 22

7.2 Divulgação – P. 25

5.3 Recepção dos alunos e
pais nos clubes – P. 17

6.3 Tabela de
crescimento – P. 23
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CAPTAÇÃO

CAPTAÇÃO

1. Planejamento Inicial
1.1 DEFINIR O COORDENADOR DO PROJETO
Este profissional será responsável por colocar o
projeto de captação de novos talentos em prática.
É importante que ele tenha conhecimentos
abrangentes sobre o remo e tempo disponível
para supervisionar todas as etapas seguintes.
1.2. REUNIÃO COM CLUBES E FEDERAÇÃO
O coordenador deve primeiramente reunir-se
com os dirigentes dos clubes para verificar o
interesse em participar do projeto. A participação
da federação estadual é fundamental neste
processo, seu papel será de auxiliar o coordenador
na realização do projeto, na implantação de uma
metodologia de treinos para iniciantes nos clubes
e na forma de controle destes novos alunos
Depois, devem ser realizadas reuniões com os
clubes participantes para definir os detalhes do
projeto. Recomenda-se conversar com os diretores técnicos, presidentes e, principalmente, com
os técnicos que irão treinar os novos atletas nos
clubes. Lembrando sempre que antes de querer
fazer remo, o aluno deverá gostar do remo.
Os clubes devem chegar a um acordo em relação
aos custos das aulas ou oferecimento de bolsas
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aos alunos provenientes do
projeto. Deve-se levar em conta
a renda média das famílias nas
escolas visitadas e a quantidade
de alunos que cada clube
pode absorver. O coordenador
deve chegar a uma forma
justa de distribuir os alunos
entre os clubes, não devem
ser oferecidos benefícios ou
privilégios em favorecimento
de determinadas instituições.

DICA REMO BRASIL • Lembre-se

sempre que antes de querer fazer
remo, o aluno deverá gostar do remo.
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2. Mapeamento

2.2 LISTAGEM DAS INSTITUIÇÕES

2.1 FAZER UM MAPA LOCALIZADOR
Montar um mapa das instituições de ensino no entorno dos clubes
de remo. Recomenda-se um raio de 10 km inicialmente, que pode
ser ampliado ou diminuído conforme a quantidade de alunos em cada
instituição. Quanto mais longe dos clubes, mais difícil será para os
alunos manterem regularidade de presença nas aulas.

Elaborar uma lista com os nomes das instituições de ensino, seus respectivos responsáveis, endereço, telefone e quantidade de alunos. Você
pode utilizar a tabela disponível abaixo como modelo ou baixar uma
cópia em branco no site da CBR.
EXEMPLO DE LISTAGEM
SELEÇÃO DE NOVOS TALENTOS DO REMO

Remo Brasil – Coordenador do projeto em Florianópolis:
Fernando Silva Neto – (48) 99123-4567

ESCOLA 02

ESCOLA 03
ESCOLA 04

MAPA DE ESCOLAS
Exemplo de mapa de escolas
no entorno dos clubes de
remo em Florianópolis (SC)
utilizando o Google Maps.
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RESPONSÁVEL

LOCAL

CONTATO

ALUNOS*

Escola 01

Sabrina
(professora)

Centro

32221234

30

Escola 02

Mariana
(diretora)

Centro

91237654

28

Escola 03

Marcelo
(professor)

Centro

32231234

150

Escola 04

Carmen
(diretora)

Centro

91234567

43

Escola 05

Sebastião
(diretor)

Centro

32216543

52

ESCOLA 05

ESCOLA 06

ESCOLA 01

ESCOLA

*de acordo com o público-alvo do projeto
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3. Contato com as instituições
3.1. ELABORAR UM DOCUMENTO DO PROJETO
Formalizar um documento contendo as propostas do projeto e a forma
pretendida de apresentação do remo nas instituições de ensino. Este
documento deverá ser entregue ao profissional responsável por
autorizar as atividades do projeto na escola, geralmente um diretor,
coordenador pedagógico ou professor de educação física.
No documento deve constar uma apresentação do coordenador do
projeto, nomes dos clubes envolvidos, nome da federação estadual,
forma pretendida de apresentação das atividades, custos ou bolsas
relativas às aulas de remo e o público-alvo do projeto. Critérios técnicos
como peso, altura e aptidão física devem ser tratados diretamente nos
clubes e não durante a apresentação do remo nas instituições.
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3.2. APRESENTAÇÃO DO PROJETO
Sempre que possível, deve ser feita uma visita pessoal para entregar
o documento e apresentar o projeto nas escolas. Agende apenas
uma instituição por vez: uma nova escola só deve ser visitada depois
de completar todas as visitas na escola agendada. Em média, são
necessárias duas visitas em dois períodos.
É fundamental conversar com o coordenador pedagógico ou o professor
de educação física sobre como será a divulgação do projeto dentro das
regras específicas de cada escola. O coordenador do projeto pode sugerir
ideias, mas deve se moldar a maneira que a escola permitir a divulgação.
VEJA OS EXEMPLOS ABAIXO:
ABORDAGEM 01

ABORDAGEM 02

A instituição permite apenas
uma visita em sala de aula,
com duração de 5 minutos,
para que o profissional possa
divulgar aos alunos o remo.
Os alunos interessados
levam uma ficha de inscrição
para casa para ser assinada
pelos responsáveis, e depois
o aluno entrega a ficha na
escola. O coordenador do
projeto retorna depois de
alguns dias para recolher as
fichas e dar prosseguimento
às etapas seguintes.

A instituição permite a visita
durante uma aula de educação física, com duração
de 50 minutos, utilização de
material audiovisual e uso de
um remoergômetro. O coordenador do projeto organiza
uma palestra aos alunos com
a presença de um remador
jovem experiente, fotos e
vídeos de remo. Os alunos
podem fazer uma atividade
prática no remoergômetro e
recebem uma ficha de inscrição conforme o interesse.
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4. Palestras nas escolas

4.1 APRESENTAÇÃO E POSTURA

A realização de palestras nas escolas é a melhor maneira de apresentar
o remo durante o processo de captação. A palestra pode ser realizada
pelo próprio coordenador do projeto ou por algum outro profissional
experiente no esporte. Um técnico de remo e um remador jovem podem
formar uma boa dupla para conversar com os alunos. É fundamental
também a presença de uma remadora para incentivar mais mulheres na
prática do remo e na busca de uma carreira esportiva.
É importante ressaltar aos alunos
quais são os benefícios da prática
do remo, por exemplo:

O palestrante deverá primar por uma apresentação pessoal condizente
com o esporte. Ele precisa estar asseado e com roupa adequada às
atividades, recomenda-se agasalho ou camiseta esportiva. Se possível,
utilizar a camiseta polo da CBR. A linguagem utilizada deve ser de acordo
com à idade dos alunos. Evite termos técnicos, explique o remo de forma
simples, deixe espaço para perguntas e tenha uma atitude inovadora.
Apresentar também os custos envolvidos na prática do remo, ou sobre
as bolsas oferecidas para os alunos do projeto, conforme decidido com
os clubes anteriormente. Apresentar os clubes da cidade, sua estrutura
e frisar que não é obrigatório adquirir equipamentos nem uniformes.

Baixo impacto nas articulações
na adolescência.
Esporte altamente aeróbio
com raras lesões.
Possibilidade de crescimento
e participação em campeonatos
nacionais e internacionais pela
Seleção Brasileira.
Contato direto com a natureza,
esporte praticado ao ar livre.
Remadores possuem boa
forma física, estética e mais foco
para alcançar seus objetivos.
Possibilidade de apoio
financeiro através do Bolsa
Atleta do Governo Federal.
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PERSONALIZE
Utilize a apresentação da CBR
como modelo e personalize com
as informações da sua cidade

A CBR disponibiliza uma apresentação sobre o remo em formato Power
Point para que cada coordenador possa complementar com as informações do seu projeto. É permitido também utilizar as fotos e informações
disponíveis no site da confederação. Se possível, leve medalhas,
uniformes e outro itens relacionados às grandes competições de remo.
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5. Encaminhamento aos clubes

EXEMPLO DE CADASTRO

5.1 SELECIONAR OS ALUNOS

SELEÇÃO DE NOVOS TALENTOS DO REMO

Durante ou após as atividades nas escolas, deve ser entregue para cada
aluno uma ficha básica de interesse em praticar o remo. Os estudantes
irão preencher com seus dados pessoais e solicitar a assinatura dos pais.
Devido à idade, não é permitido que eles treinem sem o consentimento
por escrito de seus pais ou responsáveis.

FICHA DE CADASTRO
Lembre-se incluir na
ficha o contato dos pais
e informações básicas
de saúde. Utilize a ficha
ao lado como referência
ou baixe um modelo em
branco no site da CBR.

Remo Brasil – Coordenador do projeto em Florianópolis:
Fernando Silva Neto – (48) 99123-4567

DADOS PESSOAIS
NOME

Rafaela de Almeida

SEXO

Feminino

EMAIL

rafa.alm@gmail.com

IDADE

16 anos

TELEFONE

3223-1234

ENDEREÇO

Avenida Mauro Ramos, 1234

BAIRRO

Centro

CIDADE

ESCOLA

Instituto Estadual

PERÍODO
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Florianópolis
Vespertino

DADOS DE SAÚDE
DECLARO SABER NADAR:

X

Condição mínima obrigatória para praticar é saber nadar
ALTURA

1,75m

PESO

PRATICA ESPORTES REGULARMENTE? QUAIS?

As fichas devem ser recolhidas posteriormente pelo coordenador do
projeto no colégio onde foi feita a apresentação. Combine previamente
com o professor de educação física ou com a secretaria da instituição
para receber as fichas preenchidas pelos alunos. Após recolhê-las, o
coordenador distribuirá os alunos interessados entre os clubes participantes do projeto conforme combinado no planejamento. Será através
destes dados (altura/idade) que se farão as principais escolhas.

99123-4567

CELULAR

POSSUI ALERGIA? QUAL?

SIM

NÃO

65kg
Natação

Não possuo

TEM ALGUMA DOÊNÇA CONGÊNITA?

Não tenho

Autorizo meu filho(a) a participar da Seleção de Novos Talentos do Remo
NOME DO PAI OU RESPONSÁVEL
ASSINATURA

Marcelo de Almeida
DATA

15/02/2017
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5.2. CONTATO COM OS PAIS
Ao receber a ficha de um aluno, o técnico
do clube deverá entrar em contato por
telefone com o aluno e seus pais para
comunicar que o aluno foi selecionado para
treinar naquele clube. Recomenda-se fazer
esta ligação de noite, preferencialmente
entre 19h e 20h30, período em que os pais
geralmente estão fora de seu de trabalho.
Reitere aos pais o conteúdo que foi
passado durante a palestra, explique
como funcionarão os treinos, os custos
envolvidos ou as bolsas. É importante
tranquilizá-los em relação à segurança
durante a prática do remo. Faça um convite
para que os pais acompanhem seu filho
em uma visita ao clube e assistam um
treino para conhecer o ambiente.
É fundamental que o clube esteja
fisicamente preparado para receber pais
e alunos. Deve ser dada atenção especial
à limpeza interna, limpeza das garagens e
principalmente aos banheiros masculino
e feminino. Lembre-se: mães zelosas só
permitem que seus filhos frequentem
ambientes limpos e organizados.
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5.3. RECEPÇÃO DOS ALUNOS
E PAIS NOS CLUBES
Os alunos e seus pais devem ser recebidos na primeira visita pelo técnico que
irá treinar os novos atletas. O técnico deve
estar bem apresentado, disponibilizar
um tempo para conversar com os pais e
apresentar a estrutura do clube. Neste
momento, o técnico pode fazer o cadastro
do atleta iniciante no clube.
Se houver um computador disponível,
apresente aos pais e ao aluno novo o site
da CBR, onde eles podem conhecer como
funciona a organização do remo no Brasil.
Faça o cadastro do atleta no Sistema
Integrado de Remo (SIR) e na lista de
e-mails da CBR (no site da confederação,
clique em Contato no menu superior e
depois em Cadastro de E-mail).

AMBIENTE SEGURO
Mostre aos pais dos novos alunos que o
clube é um ambiente seguro para seus
filhos. Se eles relatarem insegurança,
converse e verifique o que o clube pode
fazer para melhorar neste aspecto.
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6. Escola de Remo
6.1 CALENDÁRIO DE TREINOS
Na fase inicial do aprendizado, dois treinos com duração entre 50 a
60 minutos por semana são suficientes. O aluno deve receber um
calendário de treinos impresso, indicando os horários, dias da semana
e atividades que serão realizadas. Evite cobranças exageradas neste

período inicial, o técnico deve ser um facilitador para que o aluno goste
de remar e frequentar o clube. A CBR disponibiliza dois modelo de treino
para remadores iniciantes de diferentes idades, incluindo aulas teóricas,
treinos na água e exercícios físicos para desenvolver condicionamento
e resistência. Os técnicos podem usar esta tabela como referência para
desenvolver uma metodologia própria para seu clube.

MODELO DE TREINO A

TERÇA
Alunos de
12/13 anos

QUINTA
Alunos de
12/13 anos
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SEMANA 1 E 2

SEMANA 3 E 4

SEMANA 5 E 6

SEMANA 7 E 8

SEMANA 9 E 10

Alongamento: 10 minutos
(antes e após a atividade física)

Alongamento: 10
minutos (antes e após
a atividade fisica)

Alongamento: 10
minutos (antes e após
a atividade fisica)

Alongamento: 15
minutos (antes e após a
atividade física)

Alongamento: 15
minutos (antes e após a
atividade física)

Remo: 30 minutos

Remo: 35 minutos

Remo: 30 min + 20 de
ginástica geral (multi
saltos, flexões, etc)

Remo: 35 min + 20 de
ginástica geral (multi
saltos, flexões, etc)

Alongamento: 10
minutos (antes e após
a atividade fisica)

Alongamento: 10
minutos (antes e após
a atividade fisica)

Alongamento: 15
minutos (antes e após a
atividade física)

Alongamento: 15
minutos (antes e após a
atividade física)

Remo: 30 minutos

Remo: 35 minutos

Remo: 30 min + 20 de
ginástica geral (multi
saltos, flexões, etc)

Remo: 35 min + 20 de
ginástica geral (multi
saltos, flexões, etc)

Aula teórica: As caracteristicas
dos barcos e dos remos (casco,
braçadeiras, forquetas, pinos,
fincapés, trilhos, etc). Atividades
primárias (transportar barcos
e remos, entrando e saindo do
barco). Aspectos da segurança do
remador (assunto importante).
Alongamento: 10 minutos
(antes e após a atividade física)
Aula teórica: As caracteristicas
dos barcos e dos remos (casco,
braçadeiras, forquetas, pinos,
fincapés, trilhos, etc). Atividades
primárias (transportar barcos
e remos, entrando e saindo do
barco). Aspectos da segurança do
remador (assunto importante).

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Ao final do ciclo de 10 semanas deverá ser feita
uma avaliação dos fundamentos da remada
aprendidos e reforçar as carências identificadas.
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MODELO DE TREINO B

SEGUNDA
Alunos de
14/15 anos

QUARTA
Alunos de
14/15 anos

SEXTA
Alunos de
14/15 anos
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SEMANA 1 E 2

SEMANA 3 E 4

SEMANA 5 E 6

SEMANA 7 E 8

SEMANA 9 E 10

Alongamento: 10 minutos
(antes e após a atividade física)
Aula teórica: As caracteristicas
dos barcos e dos remos (casco,
braçadeiras, forquetas, pinos,
fincapés, trilhos, etc). Atividades
primárias (transportar barcos
e remos, entrando e saindo do
barco). Aspectos da segurança do
remador (assunto importante).

Alongamento: 10
minutos (antes e após
a atividade fisica)

Alongamento: 10
minutos (antes e após
a atividade fisica)

Alongamento: 15
minutos (antes e após
a atividade fisica)

Alongamento: 15
minutos (antes e após
a atividade fisica)

Remo: 30 min + 20 de
ginástica geral

Remo: 35 min + 30 de
ginástica geral

Remo: 40 min + 30 de
ginástica geral (multi
saltos, flexões, etc)

Remo: 45 min + 30 de
ginástica geral/corrida

Alongamento: 10 minutos
(antes e após a atividade física)
Aula teórica: As caracteristicas
dos barcos e dos remos (casco,
braçadeiras, forquetas, pinos,
fincapés, trilhos, etc). Atividades
primárias (transportar barcos
e remos, entrando e saindo do
barco). Aspectos da segurança do
remador (assunto importante).

Alongamento: 10
minutos (antes e após
a atividade fisica)

Alongamento: 10
minutos (antes e após
a atividade fisica)

Alongamento: 15
minutos (antes e após
a atividade fisica)

Alongamento: 15
minutos (antes e após
a atividade fisica)

Remo: 30 min + 20 de
ginástica geral

Remo: 35 min + 30 de
ginástica geral

Remo: 40 min + 30 de
ginástica geral (multi
saltos, flexões, etc)

Remo: 45 min + 30 de
ginástica geral/corrida

Alongamento: 10 minutos
(antes e após a atividade física)
Aula teórica: As caracteristicas
dos barcos e dos remos (casco,
braçadeiras, forquetas, pinos,
fincapés, trilhos, etc). Atividades
primárias (transportar barcos
e remos, entrando e saindo do
barco). Aspectos da segurança do
remador (assunto importante).

Alongamento: 10
minutos (antes e após
a atividade fisica)

Alongamento: 10
minutos (antes e após
a atividade fisica)

Alongamento: 15
minutos (antes e após
a atividade fisica)

Alongamento: 15
minutos (antes e após
a atividade fisica)

Remo: 30 min + 20 de
ginástica geral

Remo: 35 min + 30 de
ginástica geral

Remo: 40 min + 30 de
ginástica geral (multi
saltos, flexões, etc)

Remo: 45 min + 30 de
ginástica geral/corrida
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Ao final do ciclo de 10 semanas deverá ser feita
uma avaliação dos fundamentos da remada
aprendidos e reforçar as carências identificadas.
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6.2 AVALIAÇÃO DE APTIDÃO

6.3 TABELA DE CRESCIMENTO

Uma escola de remo organizada possui aulas especializadas para alunos
iniciantes, seguindo um plano formalizado de pelo menos três meses de
treino. Os técnicos devem aferir a progressão da aptidão física de cada
aluno através de avaliações regulares. Dados como envergadura, peso,
massa corporal estatura e estatura sentada devem ser catalogados pois
são informações fundamentais para criar um banco de dados da CBR.

Durante a avaliação dos atletas, um dado importante a ser analisado é a
estatura do remador. A média de estatura nos campeonatos mundiais é
alta, por isso, atletas altos geralmente alcançam melhores resultados.
As tabelas disponibilizadas neste manual apresentam a previsão de
crescimento de jovens do sexo masculino e feminino entre os 5 a 19
anos de idade. Os percentis apresentado descrevem se o atleta está
SEXO FEMININO – DOS 5 AOS 19 ANOS (PERCENTIS)
ESTATURA (CM)
190

190

180

180
p97
p85 170

170

p50

160

p15
p3

150

Recomenda-se não envolver jovens de 12/13 anos nestas avaliações,
a preferência é pelos remadores com 15/16 anos de idade, que já
possuem maior quantidade de hormônio na corrente sanguínea.
O técnico também precisa fazer uma avaliação de observação no
comportamento dos alunos. Para progredir, os remadores devem
demonstrar comprometimento e gosto pelo esporte. Aos poucos, o
técnico precisa mostrar aos alunos que para se tornar um remador de
sucesso é necessário disciplina e esforço pessoal.
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160
150

140

140

130

130

120

120

110
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acima, abaixo ou dentro da média de estatura para sua idade. Se uma
menina tem estatura no percentil 85, por exemplo, isto significa que
85% de todas as meninas da mesma idade são mais baixas do que ela,
enquanto que 15% são mais altas.
Os técnicos devem levar estas previsões em conta ao selecionar atletas
para compor uma equipe de alto rendimento. Se um remador estiver
abaixo da média, terá mais dificuldades para obter bons resultados.
SEXO MASCULINO – DOS 5 AOS 19 ANOS (PERCENTIS)
ESTATURA (CM)
p97 190

190

7. Resultados
7.1 ACOMPANHAMENTO PERIÓDICO
O coordenador do projeto deverá periodicamente, tendo em mãos os
nomes dos alunos, verificar com os técnicos o controle de presença e
a frequência dos alunos do projeto. A partir destes dados será possível
analisar o volume de desistências e investigar suas causas para
posteriormente fazer correções no projeto.
Cada clube deverá ter um controle de chamadas próprio para todo o seu
grupo de novos atletas. Sempre que um aluno desistir, deve-se entrar em
contato para verificar o motivo e registrar as informações no controle de
presença. Você pode utilizar a tabela modelo disponível no site da CBR.

p85
180

p50

180

7.2. DIVULGAÇÃO

150

150

Após ou durante a realização do projeto, o coordenador poderá divulgar
os resultados na imprensa local e nos sites e redes sociais dos clubes
envolvidos. A CBR pode auxiliar nesse aspecto publicando uma notícia na
seção Remo Estadual do site Remo Brasil.

140

140

Ao enviar a notícia para publicação, é importante que ela contenha:

130
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• Objetivos e forma de realização do projeto;
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160

• Resumo das atividades realizadas e período do projeto;
• Número total de escolas e alunos visitadas;
• Nome do coordenador e dos clubes envolvidos;
• Fotos das palestras, das visitas e dos alunos em treino;
• Citar o apoio da CBR através desta metodologia.
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INSTITUCIONAL

Confederação Brasileira de Remo
Responsável pela organização dos eventos e representação dos atletas de remo no Brasil, a CBR
também atua na difusão e incentivo do esporte.
Sua história se cruza com a criação da União de
Regatas Fluminense, em 1895, uma entidade que
representava os clubes do Rio de Janeiro. Com o
passar do tempo, a disseminação do esporte e a
necessidade de unificação dos clubes, a entidade
fluminense deu origem à Confederação Brasileira
de Remo, reconhecida pela FISA desde 1903.
ENTRE EM CONTATO
Escritório Florianópolis:
Rua Patrício Farias, 55, Sala 610
Itacorubi – Florianópolis, SC
CEP 88034-132

Internet:
www.remobrasil.com
www.facebook.com/cbrremo
www.instagram.com/remobrasil

Telefones:
(48) 3206-9128
(21) 99118-4620

Assessoria de Imprensa:
Para obter mais informações:
imprensa@remobrasil.com

APOIO AO REMO
BRASILEIRO
A Confederação Brasileira de
Remo é filiada a FISA - World
Rowing (Federação Internacional
de Remo) e faz parte do Comitê
Olímpico do Brasil e do Comitê
Paralímpico Brasileiro.
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