
@AtletaCampeao 



Treinamento Inteligente  
  
Você vai aprender como pode evoluir 
mais rápido no seu esporte usando 
técnicas e ferramentas poderosas, 
comprovadas pela ciência que funcionam.  
 

  
Pré-Competição 
 
Você vai blindar a sua mente e 
aprender a lidar com o 
nervosismo e a ansiedade antes e 
durante a competição, assim 
como superar medos e bloqueios.  



Autoconhecimento  
 
Você vai ter clareza do estado atual 
das suas habilidades físicas, 
mentais e comportamentais. Vamos 
identificar seus valores de vida, 
crenças, sabotadores e traçar o seu 
perfil comportamental.  
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As sessões são divididas em: 

1- Autoconhecimento - análise comportamental, crenças, valores e 

sabotadores.  

2- Análise de desempenho atual - estruturação dos resultados físicos, 

mentais e de comportamento. 

3 - Como estabelecer metas e objetivos da maneira correta  

4- Material de apoio para planejamento semanal e mensal  

5- Mais de 13 técnicas de treinamento Inteligente para que você consiga 

evoluir mais rápido no esporte e desenvolver a mentalidade de atleta 

Campeão 

6- Técnicas avançadas pré competição, com tudo que tem de mais atual 

nessa área para que você chegue na competição em sua melhor forma 

física e mental.  

Sobre o programa: 

  

-Você vai ter 10 sessões de 1 hora cada comigo. As sessões 

são realizadas semanalmente ou a cada 15 dias, ou ainda de 

acordo com a sua agenda de competições.  

-Durante esse período, você vai ter meu acompanhamento 

diário via WhatsApp, onde você pode me mandar mensagem a 

hora que precisar. 

-Suporte em dias de competição  

-Uma variedade de apostilas, áudios, vídeos, além de sugestão 

de livros, filmes etc.  



Ao longo das nossas sessões vamos aprender:  

  

- Ressignificar crenças limitantes e aumentar o poder das suas crenças 

fortalecedoras   

- Analisar seus sabotares (aquilo que impede você de atingir o seu máximo 

potencial)  

- Melhorar o diálogo interno e a auto cobrança  

- Técnicas para aumentar a autoconfiança, autoestima e autoeficácia 

- Como lidar com críticas e julgamentos 

- Como lidar com a pressão  

- Como desenvolver a habilidade de foco e concentração  

- Estabelecer metas e objetivos da maneira correta.  

-Desenvolver a disciplina necessária para executar novas tarefas  
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Você vai se tornar um atleta mais 
confiante e seguro.   
Trabalhamos cada uma dessas questões 
em sessões online,  
onde você pode fazer do conforto da sua 
casa,  
ou de qualquer lugar do mundo que 
tenha internet.  
 

Treinadora Mental: Flávia Mello
Contato: (61) 9983-38117


