
 

ASPECTOS DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS  

 

Esportes e Lazer 

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer tem entre suas atribuições planejar, gerenciar, 

coordenar e implementar a Política Municipal de Esportes e Lazer, promovendo a Cultura 

Esportiva, através da excelência na oferta de atividade física e esporte, proporcionando aos 

munícipes das diversas faixas etárias várias possibilidades de práticas esportivas. 

A população é atendida nos seguintes locais: 

REGIÃO LESTE 

• Balneário Parque Taquaral 

Av. Heitor Penteado, s/n - Lagoa do Taquaral 

Estrutura: 1 piscina grande,1 piscina média, 1 piscina pequena, sala de ginástica e 

vestiários. 

• Ginásio do Taquaral 

Av. Heitor Penteado, s/n - Lagoa do Taquaral 

Estrutura: Quadra poliesportiva, salas de ginástica e ginástica olímpica e vestiários. 

• Centro de Vivência dos Idosos  

Av. Heitor Penteado, s/n - Taquaral (entrada pelo Portão 4) 

Estrutura: Salão de festas, salas, 2 canchas de bocha, cantina e sanitários. 

• Clube Municipal Chico Mendes 

R. Ipê da Várzea, 411 – Parque Anhumas 

Estrutura: 1 quadra poliesportiva, 1 campo de futebol, 1 piscina, 1 playground, ginásio 

coberto, sanitários e rampa para deficientes. 

•  Kartódromo Afrânio Ferreira Jr.      

Av. Heitor Penteado, s/n - Taquaral (entrada pelo portão 6) 

Estrutura: Pista semi-oficial de kart (800 m) e sanitários. 

• Praça de Esportes Dr. Roberto Angelo Barbosa  

R. Ernesto Luiz de Oliveira, 45 - Vila 31 de Março 

Estrutura: 1 piscina grande, quadra poliesportiva e outra coberta, campo de futebol e de 

areia, quadra de fut-sal, parque infantil, cancha de bocha e vestiários. 

• Praça de Esporte Gilberto Campos Valente  

R. Mafalda Guedes Milano, 117 - Joaquim Egídio 

Estrutura: 1 piscina grande, 1 piscina pequena, campo de futebol e vestiários. 

• Praça de Esportes Dr. Carlos Andrade Pinto  

R. Mário Pugina, s/n - V. Santana - Sousas 

Estrutura: Quadra poliesportiva, campo de futebol de areia, parque infantil e vestiários. 



 

 

• Praça de Esportes Benedito dos Santos

R. Ricardo Gumbleton Daunt, s/n 

Estrutura: 1 piscina grande, quadra poliesportiva, campo de futebol , parque infantil e 

vestiários. 

• Praça de Esportes Dr. Edgar Ariani

R. Maria Encarnação Duarte, 480 

Estrutura: 1 piscina, quadra poliesportiva, salão para atividades e vestiários.

REGIÃO SUDOESTE 

• Praça de Esportes Tancredo Neves 

Av. das Amoreiras, 4445 - 

Estrutura: 3 quadras poliesportivas, campo de futebol, parque infantil e 

• Praça de Esportes Vila União

R. Mesquiatti, 78 - Vila União

Estrutura: 1 campo de futebol e 2 de areia, 3 quadras poliesportivas, parque infantil e 

vestiários. 

• Praça de Esportes Emil Rached 

R. Nelson Barbosa da Silva, s/nº 

Estrutura: 1 piscina, 1 quadra poliesportiva e playground

REGIÃO NOROESTE 

• Centro Esportivo Brasil de Oliveira (Trabalhadores)

R. Dr. Mário Yhan, s/n - Vila Padre Manoel da Nóbrega

Estrutura: 2 piscinas, campo de futebol, 2 canchas de bocha, 2 quadras polie

quadra poliesportiva coberta, parque infantil e vestiários.

• Ginásio Municipal Jorge Mendonça

R. Alziro Arten, s/n – Parque Floresta

Estrutura: 1 quadra poliesportiva, vestiarios, playground, banheiros e rampa para 

deficientes. 

• Praça de Esportes Adhemar de Barros

Av. Fernando Paolieri, s/n –

Estrutura: Campo de futebol, banheiro para deficientes, salão de dança

• Praça de Esportes Candido Rodrigues dos Santos

R. Paulo Mangabeira Albernaz, s/n 

Estrutura: 01 campo de futebol, 01 quadra e vestiarios

• Praça de Esportes Jardim Rossin

R. Patrocínio Augusto Severino, 5 

Estrutura: 01 campo de futebol e vestiários

 
 

Benedito dos Santos  

R. Ricardo Gumbleton Daunt, s/n - Sousas 

1 piscina grande, quadra poliesportiva, campo de futebol , parque infantil e 

Praça de Esportes Dr. Edgar Ariani  

R. Maria Encarnação Duarte, 480 - Novo Cambuí 

iscina, quadra poliesportiva, salão para atividades e vestiários.

Praça de Esportes Tancredo Neves - Tancredão 

 Novo Campos Elíseos 

3 quadras poliesportivas, campo de futebol, parque infantil e 

Praça de Esportes Vila União  

Vila União 

1 campo de futebol e 2 de areia, 3 quadras poliesportivas, parque infantil e 

Praça de Esportes Emil Rached – DIC 

R. Nelson Barbosa da Silva, s/nº – DIC 06 

1 piscina, 1 quadra poliesportiva e playground 

Centro Esportivo Brasil de Oliveira (Trabalhadores)  

Vila Padre Manoel da Nóbrega 

2 piscinas, campo de futebol, 2 canchas de bocha, 2 quadras polie

quadra poliesportiva coberta, parque infantil e vestiários. 

Ginásio Municipal Jorge Mendonça  

Parque Floresta 

1 quadra poliesportiva, vestiarios, playground, banheiros e rampa para 

Esportes Adhemar de Barros  

– Jd. Adhemar de Barros 

Campo de futebol, banheiro para deficientes, salão de dança

Praça de Esportes Candido Rodrigues dos Santos  

R. Paulo Mangabeira Albernaz, s/n – Jardim Capivari 

01 campo de futebol, 01 quadra e vestiarios 

Praça de Esportes Jardim Rossin  

Augusto Severino, 5 – Jardim Rossin 

01 campo de futebol e vestiários 

2 

1 piscina grande, quadra poliesportiva, campo de futebol , parque infantil e 

iscina, quadra poliesportiva, salão para atividades e vestiários. 

3 quadras poliesportivas, campo de futebol, parque infantil e vestiários. 

1 campo de futebol e 2 de areia, 3 quadras poliesportivas, parque infantil e 

2 piscinas, campo de futebol, 2 canchas de bocha, 2 quadras poliesportivas, 1 

1 quadra poliesportiva, vestiarios, playground, banheiros e rampa para 

Campo de futebol, banheiro para deficientes, salão de dança 



 

 

REGIÃO SUL 

• C E A R – Centro Esportivo de Alto Rendimento

Rod. Anhanguera, km 89,5 

Estrutura: Complexo aquático, complexo atletismo, banheiros, rampa para deficientes e 

alojamentos. 

• Praça Argemiro Roque  

R. João Batista Morato do Canto s/n 

Estrutura: Pista de atletismo, quadra poliespor

vestiários. 

• Praça de Esportes Pompeu de Vitto

R. Plínio Pereira Neves, 260 

Estrutura: 1 piscina grande, 2 quadras poliesportivas, campo de futebol e de areia e 

vestiários. 

• Praça de Esportes Sarkis

R. Otoniel Mota, 728 – Jardim Leonor

Estrutura: 1 campo de futebol, cancha de bocha, vestiarios, playground

• Praça de Esportes Ferdinando Panattoni

R. Frederico Ozanã, 360 - 

Estrutura: 1 piscina grande, quadra poliesportiva 

• Praça de Esportes Dr. Carlos Grimaldi

R. Maria Bibiana do Carmo, s/n 

Estrutura: 1 piscina grande, quadra poliesportiva coberta, parque infantil e vestiários.   

• Praça de Esportes Dr. Olímpio Dias Port

R. Laranjal Paulista, 635 - Vila Pompéia

Estrutura: 1 piscina grande, quadra poliesportiva, 1 campo de futebol, parque infantil e 

vestiários. 

• Praça de Esportes Dorival Daniel Waetge       

R. João Brasil s/n - Vila Formosa

Estrutura: 1 piscina grande, 1 

futebol, parque infantil e vestiários

REGIÃO NORTE 

• Praça de Esportes João Carlos de Oliveira

Av. Nossa Sra. das Dores, 67 

Estrutura: 1 piscina grande, quadra poliesportiva, campo de

atletismo, parque infantil, canchas de bocha e malha e vestiários

• Praça de Esportes Salvador Lombardi Neto

 

Centro Esportivo de Alto Rendimento  

Rod. Anhanguera, km 89,5 – Swiss Park 

Complexo aquático, complexo atletismo, banheiros, rampa para deficientes e 

R. João Batista Morato do Canto s/n - São Bernardo 

Pista de atletismo, quadra poliesportiva, quadra de areia, campo de futebol e 

Praça de Esportes Pompeu de Vitto  

R. Plínio Pereira Neves, 260 - Jd. Nova Europa 

1 piscina grande, 2 quadras poliesportivas, campo de futebol e de areia e 

Praça de Esportes Sarkis  Salamene 

Jardim Leonor 

1 campo de futebol, cancha de bocha, vestiarios, playground

Praça de Esportes Ferdinando Panattoni  

 Vila Joaquim Inácio 

1 piscina grande, quadra poliesportiva coberta, parque infantil e vestiários.

Praça de Esportes Dr. Carlos Grimaldi  

R. Maria Bibiana do Carmo, s/n - Pq. Industrial 

1 piscina grande, quadra poliesportiva coberta, parque infantil e vestiários.   

Praça de Esportes Dr. Olímpio Dias Port o 

Vila Pompéia 

1 piscina grande, quadra poliesportiva, 1 campo de futebol, parque infantil e 

Praça de Esportes Dorival Daniel Waetge        

Vila Formosa 

1 piscina grande, 1 piscina média, 2 quadras poliesportivas, 1 campo de 

futebol, parque infantil e vestiários. 

Praça de Esportes João Carlos de Oliveira  

Av. Nossa Sra. das Dores, 67 - Vila Padre Anchieta 

1 piscina grande, quadra poliesportiva, campo de futebol e de areia, pista de 

atletismo, parque infantil, canchas de bocha e malha e vestiários 

Praça de Esportes Salvador Lombardi Neto  
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Complexo aquático, complexo atletismo, banheiros, rampa para deficientes e 

tiva, quadra de areia, campo de futebol e 

1 piscina grande, 2 quadras poliesportivas, campo de futebol e de areia e 

1 campo de futebol, cancha de bocha, vestiarios, playground 

coberta, parque infantil e vestiários. 

1 piscina grande, quadra poliesportiva coberta, parque infantil e vestiários.    

1 piscina grande, quadra poliesportiva, 1 campo de futebol, parque infantil e 

piscina média, 2 quadras poliesportivas, 1 campo de 

futebol e de areia, pista de 



 

 

R. Barão de Porto Feliz, s/n 

Estrutura: 1 piscina grande, 2 quadras poliesportivas, 1 campo de futebol, pa

e vestiários 

• Praça de Esportes Dr. Orestes Quércia

Rua Luiz Vicentini, 117 - Barão Geraldo

Estrutura: Campo de futebol, 2 quadras poliesportivas e vestiários

• Praça de Esporte José Gentil Franco de Campos

R. Joaquim Teodoro T. de Souza, 80 

Estrutura: 1 piscina grande, quadra poliesportiva, campo de futebol de areia, parque 

infantil e vestiários 

• Praça de Esportes Orestes Laércio Aulicínio

R. Reynaldo Bollinger, s/n 

Estrutura: Campo de futebol, quadra poliesportiva, quadra de futsal e vestiários

• Centro de Convivência Integrado de Cultura, Esporte s e Lazer da Vila Boa Vista

dos Ipês Amarelos s/n - Vila Boa Vista

Estrutura: Quadra poliesportiva, campo de futebol e d

• Praça de Esportes Primavera

R. dos Aymorés, 395 – Vila Costa e Silva

Estrutura: Quadra poliesportiva, campo de futebol, campo de futebol de areia, 

playground, salão social e rampa para deficientes.

 

LOCAIS DE ATENDIMENTO / 

• Centro de Convivência Integrado 

Rua dos Ipês Amarelos s/n 

Parceiro: Secretaria de Cultura

• Paróquia Santa Izabel  

Rua Benedito Alves Aranha, 226 

Parceiro: Comunidade 

• Colégio Salesiano Liceu  

Rua Baronesa Geraldo Resende, 330 

Parceiro: Colégio Liceu Salesiano

• Centro Ambiental Luciano do Valle (Bosque da Vila U nião)

Av. Carlos Lacerda s/n Vila União 

Parceiro: Secretaria de Serviços P

• Parque da Águas 

Av. Washngton Luiz 765 – Vila Ipê 

Parceiro: Secretaria de Serviços Públicos
 

R. Barão de Porto Feliz, s/n - Jd. Eulina 

1 piscina grande, 2 quadras poliesportivas, 1 campo de futebol, pa

Praça de Esportes Dr. Orestes Quércia  

Barão Geraldo 

Campo de futebol, 2 quadras poliesportivas e vestiários 

Praça de Esporte José Gentil Franco de Campos  

Joaquim Teodoro T. de Souza, 80 - Vila Proost de Souza 

1 piscina grande, quadra poliesportiva, campo de futebol de areia, parque 

Praça de Esportes Orestes Laércio Aulicínio  

R. Reynaldo Bollinger, s/n - Jardim Santa Mônica 

Campo de futebol, quadra poliesportiva, quadra de futsal e vestiários

Centro de Convivência Integrado de Cultura, Esporte s e Lazer da Vila Boa Vista

Vila Boa Vista 

Quadra poliesportiva, campo de futebol e de salão e sanitários

Praça de Esportes Primavera  

Vila Costa e Silva 

Quadra poliesportiva, campo de futebol, campo de futebol de areia, 

social e rampa para deficientes. 

LOCAIS DE ATENDIMENTO / PARCERIAS 

Centro de Convivência Integrado – CCI 

Rua dos Ipês Amarelos s/n – Vila Boa Vista - Região: Norte 

Parceiro: Secretaria de Cultura 

Rua Benedito Alves Aranha, 226 – Barão Geraldo - Região: Norte 

 

Rua Baronesa Geraldo Resende, 330 – Guanabara - Região: Leste 

Parceiro: Colégio Liceu Salesiano 

Centro Ambiental Luciano do Valle (Bosque da Vila U nião)  

Av. Carlos Lacerda s/n Vila União – Região: Sudoeste 

Parceiro: Secretaria de Serviços Públicos 

Vila Ipê - Região: Sul 

Parceiro: Secretaria de Serviços Públicos 
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1 piscina grande, 2 quadras poliesportivas, 1 campo de futebol, parque infantil 

1 piscina grande, quadra poliesportiva, campo de futebol de areia, parque 

Campo de futebol, quadra poliesportiva, quadra de futsal e vestiários 

Centro de Convivência Integrado de Cultura, Esporte s e Lazer da Vila Boa Vista  Rua 

e salão e sanitários 

Quadra poliesportiva, campo de futebol, campo de futebol de areia, vestiários, 



 

 

A Secretaria de Esportes desenvolve 

Escola de Esportes - Programa da Coordenadoria de Formação Esportiva que atende a 

faixa etária dos 6 aos 17 anos com práticas esportivas educacionais. Compreende:

Vivências Esportivas: tem a finalidade de propiciar a participação num programa de 

atividades recreativas e lúdicas, com destaque para a estimulação e aprimoramento de 

habilidades motoras básicas e/ ou específicas, às crianças na faixa etária dos seis (6) aos 

dez (10) anos de idade das comunidades de Campinas. Para esta estratégia serão 

utilizadas as modalidades: at

ênfase na a sociabilização, participação e espírito de cooperação.

Iniciação Esportiva: tem como objetivo o desenvolvimento do processo de aprendizagem 

especifica de modalidades esportivas, respeitando a particularidade e a maturação biológica 

de cada criança e adolescente, visando um melhoramento em sua qualidade de vida no que 

se refere a saúde, inclusão social  e também encaminhamento ao treinamento esportivo. 

Modalidades Desenvolvidas: Atletismo, Futebol, Futsal, Ginástica Artística, Ginástica 

Rítmica, Natação, Voleibol, Judô e Ginástica de Trampolim.

Especialização Esportiva: tem por ob

participação em competições internas e formação de equipes de base

Atleta do Futuro:  Projeto em parceria com o SESI que utiliza o esporte para promover a 

educação e a inclusão social de crianças e adolescente

prática esportiva são ensinados valores como ética, trabalho em equipe, superação, 

respeito, autoestima e saúde. Modalidades: Atletismo, Basquete, Futebol, Futsal, Handebol, 

Natação e Voleibol. 

Melhor Idade : Programa que v

de vida da população tanto nos aspectos biológicos como psicológicos, sociais e culturais 

por meio de atividades físicas, esportivas e de lazer. As linhas de trabalho estão baseadas 

em atividades físicas esportivas e de lazer adequadas para adultos, idosos e grupos 

especiais como obesos, hipertensos, pessoas com deficiência, cardiopatas, gestantes, 

diabéticos, entre outros. Inclui: Condicionamento Físico, Atividade Física para Grupos 

Especiais e pessoas com deficiência, Avaliação e Prescrição de Atividade Física para a 

Saúde. 

 

 

 

Secretaria de Esportes desenvolve ainda atividades através dos programas: 

Programa da Coordenadoria de Formação Esportiva que atende a 

faixa etária dos 6 aos 17 anos com práticas esportivas educacionais. Compreende:

em a finalidade de propiciar a participação num programa de 

cas, com destaque para a estimulação e aprimoramento de 

habilidades motoras básicas e/ ou específicas, às crianças na faixa etária dos seis (6) aos 

dez (10) anos de idade das comunidades de Campinas. Para esta estratégia serão 

utilizadas as modalidades: atletismo, futebol, natação, basquete, handebol e voleibol, com 

ênfase na a sociabilização, participação e espírito de cooperação. 

: tem como objetivo o desenvolvimento do processo de aprendizagem 

especifica de modalidades esportivas, respeitando a particularidade e a maturação biológica 

de cada criança e adolescente, visando um melhoramento em sua qualidade de vida no que 

saúde, inclusão social  e também encaminhamento ao treinamento esportivo. 

Modalidades Desenvolvidas: Atletismo, Futebol, Futsal, Ginástica Artística, Ginástica 

Rítmica, Natação, Voleibol, Judô e Ginástica de Trampolim. 

: tem por objetivo a especialização na modalidade, com sua 

participação em competições internas e formação de equipes de base. 

Projeto em parceria com o SESI que utiliza o esporte para promover a 

educação e a inclusão social de crianças e adolescentes. Em aulas de iniciação motora e 

prática esportiva são ensinados valores como ética, trabalho em equipe, superação, 

respeito, autoestima e saúde. Modalidades: Atletismo, Basquete, Futebol, Futsal, Handebol, 

: Programa que visa auxiliar na manutenção e melhoria da saúde e qualidade 

de vida da população tanto nos aspectos biológicos como psicológicos, sociais e culturais 

por meio de atividades físicas, esportivas e de lazer. As linhas de trabalho estão baseadas 

ísicas esportivas e de lazer adequadas para adultos, idosos e grupos 

especiais como obesos, hipertensos, pessoas com deficiência, cardiopatas, gestantes, 

diabéticos, entre outros. Inclui: Condicionamento Físico, Atividade Física para Grupos 

soas com deficiência, Avaliação e Prescrição de Atividade Física para a 
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atividades através dos programas:  

Programa da Coordenadoria de Formação Esportiva que atende a 

faixa etária dos 6 aos 17 anos com práticas esportivas educacionais. Compreende: 

em a finalidade de propiciar a participação num programa de 

cas, com destaque para a estimulação e aprimoramento de 

habilidades motoras básicas e/ ou específicas, às crianças na faixa etária dos seis (6) aos 

dez (10) anos de idade das comunidades de Campinas. Para esta estratégia serão 

letismo, futebol, natação, basquete, handebol e voleibol, com 

: tem como objetivo o desenvolvimento do processo de aprendizagem 

especifica de modalidades esportivas, respeitando a particularidade e a maturação biológica 

de cada criança e adolescente, visando um melhoramento em sua qualidade de vida no que 

saúde, inclusão social  e também encaminhamento ao treinamento esportivo. 

Modalidades Desenvolvidas: Atletismo, Futebol, Futsal, Ginástica Artística, Ginástica 

jetivo a especialização na modalidade, com sua 

Projeto em parceria com o SESI que utiliza o esporte para promover a 

s. Em aulas de iniciação motora e 

prática esportiva são ensinados valores como ética, trabalho em equipe, superação, 

respeito, autoestima e saúde. Modalidades: Atletismo, Basquete, Futebol, Futsal, Handebol, 

isa auxiliar na manutenção e melhoria da saúde e qualidade 

de vida da população tanto nos aspectos biológicos como psicológicos, sociais e culturais 

por meio de atividades físicas, esportivas e de lazer. As linhas de trabalho estão baseadas 

ísicas esportivas e de lazer adequadas para adultos, idosos e grupos 

especiais como obesos, hipertensos, pessoas com deficiência, cardiopatas, gestantes, 

diabéticos, entre outros. Inclui: Condicionamento Físico, Atividade Física para Grupos 

soas com deficiência, Avaliação e Prescrição de Atividade Física para a 


