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PROJETO SÃO PAULO KID’S E TEEN’S
1- Objetivo principal do Projeto São Paulo Kid’s e Teen’s, é guiar o praticante dessa faixa etária,
objetivando preservar os princípios contidos integralmente no karate-do. Assim desta forma
tendo embasamento para escolher em momento oportuno, entre sua transição para o auto
rendimento ou a continuidade da prática do karate-do de formação, útil a sociedade como um
todo.

2- A faixa etária contemplada para o Projeto São Paulo Kid’s e Teen’s, serão para praticantes
entre 08 a 15 anos do gênero masculino e feminino.

3- A comissão técnica será composta por:

- Diretor Técnico.
- Head Coach.
- Coordenador Geral.
- Coordenador de preparação física.
- Técnico de karate-do.
- Coordenador de Psicologia.
- Coordenador de Nutrição.
-Coordenador de Primeiros Socorros
- Coordenador de Marketing.
- Coordenador de Pedagogia e Recreação.
- Delegado.
- Médico.
- Fisioterapeuta.

4- Para o início do Projeto São Paulo Kid’s e Teen’s, serão convocados atletas e praticantes:
A- Campeão Paulista 2017, Campeão e vice Brasileiro 2017 nas categorias (sub 10, sub 12, sub 14
e cadetes).
B- O atleta poderá independente de categoria e resultados, ser indicado por índice técnico pelo
Head Coach do Projeto São Paulo Kid’s e teen’s.
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5- Os atletas/praticantes "Kid’s e Teen’s " serão orientados por profissionais de toda a área
multidisciplinar. Por se tratar de praticantes de karate- do formativo de base, a FPK tem a
constante preocupação de fazer com que essa faixa etária, antes de chegar ao alto rendimento,
sejam direcionados e serão sempre orientados a ter noções básicas tais como moral e cívica,
cidadania, convivência social e familiar utilizando os princípios do Karate-Do, cuidar dos bens
públicos da mesma maneira que cuida dos bens pessoais, enfatizando a boa conduta escolar e
utilizar de relatórios que contém:

ABCDEF-

Comportamento escolar.
Comportamento em publico.
Comportamento com as tarefas domésticas.
Comportamento no Dojo.
Comportamento de auto controle relacionados a conter o espirito de agressão.
Comportamento nutricional.

6- O treinamento será diferenciado em relação ao convencional, havendo uma mescla de treinos,
visando atingir melhor performance técnica, porém, de maneira lúdica com brincadeiras na
forma de jogos, gincanas e outras atividades que motivem e despertem cada vez mais o
interesse das crianças pelo karate-do, galgados em estudos científicos que serão
desenvolvidos pela equipe multidisciplinar composta principalmente por psicólogos,
pedagogos e recreacionistas, preparadores físicos, nutricionistas, médicos e fisioterapeutas.
Inicialmente os treinos e atividades serão feitas em período integral de acordo com a
disponibilidade de recursos e infraestrutura da FPK.

7- Os atletas/praticantes "Kid’s e Teen’s " deverão estar sempre acompanhados dos pais,
professores e ou representantes legais que deverão acompanhar de perto todo o trabalho
desenvolvido com os mesmos, ajudando com isso na segurança e suporte emocional. O
Projeto São Paulo "Kid’s e Teen’s ", poderá ser a semente embrionária para o praticante
acessar no futuro o Projeto São Paulo Olímpico Sênior, caso o praticante não optar para o auto
rendimento, o mesmo terá obtido toda a formação baseada nos princípios do karate-do,
constituindo assim um cidadão exemplar em qualquer atividade futura que venha a exercer.

8-

A FPK promovera no período de férias, festivais e workshops visando exclusivamente esta
faixa etária (8 a 15 anos) com orientações técnicas e palestras de atletas, técnicos e
profissionais do alto rendimento de renomada projeção no karate-do ou fora dele. A FPK
tomara a iniciativa junto a órgãos esportivos e escolares, no sentido de estreitar relações e
fazer parcerias da entidade com estes órgãos. Fortalecer a presença da FPK junto aos
governos Municipais e Estadual, motivando os mesmos a investir cada vez mais no karate-do,
como formação comportamental e educacional dos jovens desde sua mais tenra idade,
ajudando a prevenir evasão e distúrbios escolares.
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9- A FPK disponibilizara um departamento de marketing para promover maciçamente esse
projeto. É de interesse da FPK, futuramente expandir este projeto em formato Regional.

10Os Casos omissos a este regulamento, serão analisados com minúcias pela comissão
técnica e será acordado a melhor decisão sempre em prol da maioria ou integralidade do
Projeto São Paulo kid’s e Teen’s.
Este regulamento foi elaborado pela comissão técnica da Federação Paulista de Karate e
aprovado pelo Presidente da FPK e está disponível a todos os filiados desta entidade nas redes
sociais e site oficial da FPK.
Todas as atividades do Projeto São Paulo kid’s e Teen’s será amplamente documentada e
divulgada de maneira clara para toda a comunidade karateista do Estado.
Este regulamento poderá sofrer alteração, para atender necessidades de adaptações futuras.

Presidente da FPK
José Carlos Gomes de Oliveira

Head Coach da FPK
Geraldo de Paula
Coordenadores da FPK
Sergio Takamatsu – Carlos Magno – Paulo Fonseca Jr.
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CARLOS MAGNO DUARTE BAPTISTA
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COORDENADOR DE PREPARACAO FÍSICA
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ROBERTO DOS SANTOS ALVES
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DRA. PRISCILA ARANA DE SOUZA
DRA. ADRIANA CASTRO BRASIL
DR. AUGUSTO NARESSI MARCON DE CARVALHO
COORDENADORA DE NUTRICAO ESPORTIVA
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FOTÓGRAFO
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