CURSO ONLINE

COMO PROGRAMAR A
MENTE DE UM CAMPEÃO

Leninha Sendim
Sport Coach

COMO É A
MENTE DE UM
CAMPEÃO?
COMO FUNCIONA?
COMO PENSA?
DESCOBRE

Para atingir uma mente de campeão tens de ter as tuas competências todas apuradas e
desenvolvidas, para mais facilmente poderes alcançar os teus objetivos a curto e a médio
prazo.
Isto é essencial para alcançares os teu sonhos e mais facilmente conseguir jogar onde queres,
ganhar mais competências para poderes ser tu a escolher a tua equipa por tão apurado ficares
em todas as habilidades comportamentais.

Não era bom chegar a este nível e
chegar ao topo?
Estás preparado para construir a
tua carreira de sucesso?

Ser campeão no teu desporto é
importante para ti?
És pai de um jovem atleta e queres ajudar o
teu filho de uma forma mais eficaz?
Este curso é para ti!
Vamos ver como posso ajudar-te?

LENINHA
SENDIM
Coach de alta performance
Especialista em desenvolvimento do treino
mental para desportistas
Formada pela ICC – International
Coaching Community

QUEM SOU?
Nasci em Barcelos em 1972, onde vivi parte da minha vida. Atualmente, moro no Porto.
Formei-me em desporto em Espanha, na ANNEF FEAD – Desporto e Lazer.
Fiz carreira desportiva dando aulas de fitness durante 20 anos, com imensa paixão, a
crianças, jovens, adultos e seniores.
Desempenhei funções de coordenadora desportiva e organizadora de eventos. Fui pioneira
na organização da 1ª Maratona de Fitness em Barcelos.
A partir deste percurso sempre a lidar com pessoas na componente de professora “psicóloga
ouvinte”, desenvolvi o meu primeiro projeto neste sentido de ajudar pessoas.
Foi em 2004 que organizei o evento “Tertúlia Feminina”, um evento de autoajuda no qual
mais de cerca de 80 pessoas partilharam emoções e dilemas da sua realidade.

O QUE FAÇO?
Sempre senti uma enorme vontade de ouvir e ajudar quem passa pela minha vida. Esse meu
desejo de influenciar e ajudar levou-me a tirar a formação em Coaching e PNL e a dedicarme em exclusivo ao coaching de alta performance.
Desde então, apoio-me na minha própria carreira desportiva para de uma forma mais eficaz
compreender e conseguir melhorar o desempenho de atletas e de toda a vertente do
desporto.

ICC - International Coaching Community
A International Coaching Community é uma das maiores organizações profissionais de
Coaching do mundo, com mais de 14.000 coaches certificados de 67 países.
A ICC compromete-se com o desenvolvimento da profissão de Coaching em todos os seus
níveis através de uma preparação completa com os mais altos padrões de qualidade, que
inclui treinos de Coaching de Negócios, de Equipas, Executivo ou de Vida.

COMO POSSO AJUDAR-TE?
Ao longo da minha carreira como professora, ao lidar com todas as faixas etárias, fui-me
enriquecendo com os seus dilemas, dificuldades e partilhas, ajudando-os a superar e
ultrapassar os obstáculos mentais que comigo iam partilhando.
Também sou mãe de um jovem empresário de 25 anos que foi jogador de futebol, tendo
passado pelo Gil Vicente, FC Porto, Braga e Rio Ave.
Com ele fui aprimorando o meu conhecimento como mãe e espetadora da modalidade e
percebendo o quão difícil pode ser ultrapassar e gerir bloqueios mentais que os jovens
atletas vão enfrentando.
Isso permitiu-me, hoje em dia, com exemplos do que vivi e aprendi, ajudar outros atletas de
uma forma mais eficaz e sustentável emocionalmente.

COMO POSSO AJUDAR-TE?
Com as formações de Coaching e PNL desenvolvi uma série de ferramentas que alavancam o
crescimento dos atletas e dos pais dos atletas.
A formação contínua e a experiência de trabalhar cada vez mais com novas realidades de
pais e atletas permitem-me ser cada vez mais eficiente, acelerando o processo, evitando
cometer erros que outros já cometeram por não terem as suas habilidades desenvolvidas
para serem mais assertivos nas suas rotinas, decisões e ações.
Muitas vezes, não é o resultado o que mais importa, mas sim tudo o que aprendemos até lá
chegar.
E é precisamente esse o objetivo deste curso!

"Sem disciplina,
o talento não
serve para nada"
Cristiano Ronaldo

OBJETIVOS DO CURSO
01

Aprender a
conheceres-te melhor
O autoconhecimento é
essencial para o teu
sucesso profissional e
pessoal

02

Aprimorar as tuas
competências
Quer numa vertente
desportiva, quer na tua
vida familiar e social

03

Desaprender algumas
más práticas
E reaprender outras mais
interessantes para
atingires os teus objetivos

COMO FUNCIONA O CURSO
O curso Como Programar a Mente de um Campeão funciona com diferentes turmas organizadas
por preferências horárias. Ou seja, aquando da inscrição, deverás escolher o horário que te é
mais conveniente.
As aulas são semanais, em direto (via Zoom), com duração mínima de 1H. Podes assistir em
qualquer dispositivo. Se precisares de faltar a alguma aula, terás acesso a uma versão gravada.
Podes encontrar toda a informação e materiais necessários na página do curso (no Hotmart) e
terás imediatamente acesso aos meus contactos para qualquer dúvida ou questão.

Frequência

Formato

Dispositivos

Ferrametas

Aulas semanais com
duração mínima de 1H

Videoaulas em direto
via Zoom

Telemóvel, PC ou tablet

Zoom para
videochamadas; curso
disponível no Hotmart

PROGRAMA DO CURSO
01

02

03

Conceitos sobre
como construir a tua
mente de campeão.

Identificar as tuas
crenças sobre os teus
objetivos. Perceber
como foste formado e
de que forma podes
estar bloqueado.
Plano ajustado à tua
realidade.

Detetar os teus
comportamentos,
pensamentos e
atitudes. Definir
estratégias.

PROGRAMA DO CURSO
04

05

06

Definir passos a
seguir para
alcançares o teu
objetivo de uma
forma ajustada.

Encontrar soluções e
grupos de influência
que te ajudem.
Pessoas à tua volta
que te vão ajudar a
crescer.

Analisar hábitos e
comportamentos de
atletas campeões.
Analisar e ajustar
comportamentos.
Feedbacks.

RESULTADOS
01

Métodos de reação

02

Métodos de comunicação

03

Lidar com o medo e as
frustrações

04

Alterar a tua fisiologia

05

Resignificar os teus
pensamentos

SEMPRE
LIGADOS
Fica com acesso direto à Coach Leninha
Sendim através dos grupos deste curso no
Zoom, Facebook, Telegram e WhatsApp.
Nesses grupos vais poder partilhar, colocar
dúvidas e trocar opiniões com outros atletas e
pais que como tu começaram desta forma e
acompanhar o seu processo evolutivo.

TESTEMUNHOS

Manuel Cajuda
Treinador de futebol

Alexandre Bernardo
Atleta de alta
competição de remo

Diana Silva
Jogadora da seleção
portuguesa de padel

Luís Pedro
Tenista

E tu, estás preparado
para mudar a tua mente
e a tua vida?
Quero inscrever-me no curso!

Constrói a tua
mente de
campeão
e aumenta os teus
resultados!
www.madalenasendim.pt
Coach Madalena Sendim
coachleninhasendim

