
PLATAFORMA
DE GESTÃO
PARA ESCOLAS
DE ESPORTES



A Plataforma de Gestão de Escolas de

Esportes é uma solução repleta de

ferramentas para gestão de redes de

escolas de esporte, de todo tipo de

modalidade esportiva, e está em

constante desenvolvimento de novidades.

O mundo esportivo vive uma incrível

transformação digital e a Plataforma

existe para ajudar os licenciados,

gestores, professores e alunos a

acompanhar essa evolução.

A PLATAFORMA SPORTI>
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GESTÃO
DE ALUNOS

Tenha o controle do cadastro de alunos

em toda rede e em cada unidade

licenciada. Chega de papelada e das

planilhas infinitas!

Acompanhe a frequência de cada aluno, o

conteúdo da metodologia que ele

aprendeu nas aulas e muito mais!



GESTÃO
FINANCEIRA

Receba as matrículas, mensalidades e demais

operações financeiras da sua rede de

licenciados direto na sua conta bancária.

A gestão financeira é feita permitindo que a

Rede e cada uma das escolas licenciadas

recebam diretamente em conta bancária o

valor correspondente em todas transações.



MEIOS DE
PAGAMENTO

Mais comodidade e segurança para os pais 

e alunos da sua rede! 

A Plataforma possibilita que os 

pagamentos sejam feitos de maneira

totalmente on-line por boleto bancário e 

cartão de crédito.



CALENDÁRIO DE 
EVENTOS
SINCRONIZADOS

A Plataforma possibilita que o calendário

anual seja disponibilizado

com todos os eventos que a rede e a escola

oferecerá para os alunos, pais e professores.

Isso mesmo! Cada unidade licenciada

também possui o seu calendário para

divulgação dos seus próprios eventos.



RANKINGS

Acompanhe a evolução da

performance de alunos e os resultados

das unidades licenciadas de toda a

rede!

Tenha dados à disposição e seja mais

assertivo nas decisões ligadas à

performance.



Os alunos, pais, professores e

funcionários das unidades licenciadas

terão acesso a todas as informações em

um aplicativo personalizado no celular

com a identidade visual da sua rede de

licenciados.

O aplicativo é também mais um espaço

para divulgação de patrocinadores e

parceiros da sua rede.

APLICATIVO
PERSONALIZADO



METODOLOGIA DE 
ENSINO

A Plataforma garante a distribuição de

conteúdo da metodologia de ensino da sua

Rede para o trabalho de professores e

alunos, com planejamento de conteúdo a

curto, médio e longo prazo, com

detalhamento do que será ensinado a cada

aula.

Assim, é construído um padrão de

trabalho de acordo com os objetivos da

rede de licenciados.



GESTÃO DE
COMPETIÇÕES
Fazer campeonatos fica muito mais fácil!

A Plataforma possui ferramentas para a gestão

completa de competições.

Assim, tanto a rede quanto a própria escola

licenciada conseguem promover campeonatos

com os processos automatizados de

inscrições, controle financeiro, tabelas de

resultados, súmulas, estatísticas e muito mais…



SOLUÇÕES PARA GESTORES DE 
REDES DE ESCOLAS DE ESPORTES



GESTÃO DE 
LICENCIADOS OFICIAIS

Acompanhe onde estão localizadas as

suas unidades licenciadas, a evolução

da quantidade de alunos e das receitas

de cada uma.

Amplie a divulgação das escolas oficiais

e então reduza as apropriações

indevidas da sua marca.



ESTATÍSTICAS DE 
ALUNOS

E se você conhecesse um atleta desde o

início da sua vida esportiva?

Saiba quais e quantas aulas cada aluno fez

por período, qual foi a sua evolução técnica

e em quais competições ele atuou durante

a sua trajetória esportiva na rede de

escolas de esportes. Se o seu objetivo é

relevar atletas, esse é um importante

cuidado a ser tomado desde o início.



HISTÓRICO DE 
LESÕES

Tenha informações históricas das lesões

de cada aluno que podem fazer a

diferença no futuro para transações de

alunos/atletas revelação!



COMERCIALIZAÇÃO DE 
PRODUTOS

Utilize a Plataforma como uma grande

vitrine para os produtos e serviços da rede

aproveitando os acessos de usuários

(principalmente alunos, pais e professores)

que são os grandes consumidores e amplie

a sua receita.



CAPTAÇÃO DE 
ATLETAS

A partir das informações de todos os alunos

da rede, é possível monitorar os futuros

diamantes para serem lapidados na

formação de atletas de alta performance.

Seja mais assertivo nos trabalhos ligados à

revelação de atletas



CONTRATO
ON-LINE

Formalize e assine contratos entre Rede e

Escolas Licenciadas e Escola e Alunos, de

forma 100%. A Plataforma reduz o tempo e

aumenta a transparência também nas

relações contratuais com total segurança e

validade jurídica.



A Plataforma de Gestão de Escolas de 

Esportes funciona em smartphones, 

computadores e tablets de todo o tipo 

de marca e fabricante. 

A SporTI oferece assessoria técnica 

para gestores, professores, pais e 

alunos por meio de chat on-line, 

WhatsApp, e-mail e telefone. Foque 

exclusivamente no seu negócio.

100% MULTIPLATAFORMA



MULTI-IDIOMAS

Expanda a sua rede de licenciados 

para outros países! 

A Plataforma está disponível em 

vários idiomas. 



BI +

A Plataforma coleta dados de

diferentes setores, como financeiro,

treinamentos, desempenho de

alunos, campeonatos, para criar

relatórios que contribuem com a

tomada de decisão da administração

da rede.

Muito prazer, sou o Business

Intelligence pronto para trabalhar

para o crescimento do seu negócio.



SOLUÇÕES PARA AS
ESCOLAS LICENCIDAS



METODOLOGIA 
(EAD)
Para garantir o acesso à metodologia de

ensino e a aplicação padrão do conteúdo

desenvolvido pela rede, os professores das

escolas licenciadas seja recebem

conteúdos digitais que orientam o que

deve ser trabalhado em cada aula. A

capacitação pode ser feita por meio de

videoaulas, texto, áudio e fotos.



SITE 
GRATUITO

Todas escolas da rede de licenciado

possuem um site exclusivo para

publicação de notícias, espaço para

alunos, agenda de eventos e

competições, estatísticas e o serviço

de horário de aulas.



PÁGINA DE 
ALUNO

Cada aluno da escola também tem

acesso ao conteúdo além de sua

página própria na Plataforma, com

histórico de desempenho em

competições para

acompanhamento dos pais.



GESTÃO DE 
MATERIAIS

Evite prejuízos! Saiba a quantidade de 

materiais que você recebeu da rede 

licenciada, os equipamentos de 

treinamento disponíveis na sua escola 

e quando precisaram que ser 

substituídos.



GESTÃO DE 
CATEGORIAS

Tenha o controle de quantos alunos 

possui em cada idade e faça a gestão 

de cada categoria de maneira prática

na Plataforma, com preparação de 

treinamentos específicos para cada 

fase de desenvolvimento.



NOTIFICAÇÃO 
PARA PAIS

Tenha uma comunicação eficiente com

os pais dos alunos!

A Plataforma envia informativos

periódicos sobre o desempenho dos

alunos e comunicados sobre as novidades

da escola para que os pais acompanhem

tudo de perto.

Sempre que um aluno entrar para a aula,

o pai é notificado.



PORTAL DE 
NOTÍCIAS

Na Plataforma, a escola tem espaço

exclusivo para a produção de conteúdo

digital, o que ajuda a aumentar a

visibilidade da escola na internet e

consequentemente a possiblidade de

mais alunos matriculados.

Aproveite essa ferramenta para divulgar

eventos e os destaques da sua escola.



INTEGRAÇÃO
COM REDES SOCIAIS

Amplie o seu potencial comercial divulgando as 

publicações do seu site nas redes sociais! 

Os conteúdos da Plataforma possuem  

integração com as principais redes sociais, por 

isso são compartilhadas com o formato 

específico do WhatsApp, Facebook, Twitter e 

LinkedIn.



O que mais podemos 
fazer pela sua Rede?

Se a sua rede de escolas de esportes possui uma demanda de 
tecnologia específica, converse conosco para desenvolvermos juntos e  

ainda mais! 



A SporTI

A SporTI é uma empresa mineira, criada em

2016, que une tecnologia à gestão esportiva,

oferecendo soluções inteligentes para ampliar

e profissionalizar os negócios esportivos.

Além da Plataforma de Gestão de Escolas de
Esportes, temos a Plataforma de Gestão de
Competições que ajuda organizações
esportivas e empresas de todos os tamanhos a
fazer suas competições e eventos esportivos
mais eficientes, organizados e lucrativos.



Cristian Gomes

Diretor Executivo



CONTATO 

sporti.com.br

(31) 9.8439-3690

contato@sporti.com.br

@sportibrasil


