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A Clínica de Tênis do Nippon começou há  
cerca 25 anos, sempre com objetivo de proporcio-
nar às crianças do departamento um 
ambiente para aprender e desenvolver 
o tênis, e integrar os jovens tenistas.

Quando começamos tínhamos cerca de 40 
crianças participando das aulas e das 
atividades de integração, todos os sábados. 

Hoje a Clínica conta a participação 
de 200 crianças, uma equipe de
8 professores que ministram as aulas
em 6 quadras, das 8h às 18h, em turmas de
6 alunos, com aulas de duração de 1h10 ou 1h20.  

Continuamos com o objetivo de ajudar as crianças 
na formação de bons tenistas, ensinando, treinando 
e incentivando a prática deste maravilhoso esporte. 
Outro ponto importante que o departamento 
valoriza é a integração das crianças através de diver-
sas atividades dentro e fora das quadras.

Hoje temos uma parceria com a Tênis+, uma 
metodologia francesa de ensino do tênis que 
vem sendo aplicada em diversas escolas no Brasil,
e que vem dando bons resultados. Assim, 
temos turmas a partir de 4 anos completos, 
que já iniciam o contato com o esporte.

Seguindo a metodologia, temos as seguintes 
graduações  representadas por cores 
nas pulseiras que os alunos 
usam, assim como a cor da faixa no judô:
 

• AA – Azul Azul (Bola “Baleia” Branca)
• AV – Azul Vermelho (Bola Roxa)
• VB – Vermelho Branco (Bola Vermelha)
• VV – Vermelho Vermelho (Bola Vermelha)
• VL – Vermelho Laranja (Bola Vermelha)
• LL – Laranja Laranja (Bola Laranja)
• LV – Laranja Verde (Bola Laranja)
• VD – Verde Verde (Bola Verde)
• VA – Verde Amarelo (Bola Verde)

As aulas das turmas Tênis+ tem duração de 1h10, 
onde todo conteúdo aprendido em cada nível
é avaliado no �nal de cada semestre. 

Os alunos participam também dos TMC’s 
(Torneio Múltipla Chance), que são eventos para 
as crianças começarem a participar de um ambi-
ente competitivo onde possam colocar em prática 
todo o conteúdo das aulas, além de servir de base  
para os professores direcionarem as aulas às 
principais de�ciências apresentadas durante os 
jogos. Os jogos são assistidos pelos professores e 
contam com ajuda dos pais na arbitragem, pois as 
crianças estão em fase de aprendizado, sendo um 
ótimo momento de aprender na prática as 
regras, as posturas e condutas de um tenista.

Após o aluno passar por todas as fases 
da metodologia Tênis+, ele estará apto
a participar de qualquer torneio de 
maneira autônoma e competitiva.  A partir 
daí, o aluno passa para o programa de 
aperfeiçoamento das técnicas e táticas 
do jogo utilizando a bola amarela.  

As aulas das turmas Maiores (aperfeiçoamento) 
são de 1h20. As turmas passam por um programa 
de treinamento que direciona os conteúdos 
das aulas em função dos torneios internos do 
clube, procurando preparar os alunos para partici-
parem dos torneios. Também participamos 
de torneios fora do clube e amistosos.

Os alunos que estão no aperfeiçoamento tem à 
disposição uma ferramenta para correção 
das técnicas em aulas individuais, basta se 
inscrever no programa. Estas aulas acontecem
das 8h às 8h40 e das 8h40 às 9h20.

Como atividades de integração temos um jogo 
realizado das 12h às 12h40 para as turmas da bola 
Vermelha, Laranja, Verde e Amarela. E também o 
Tennis Camp, atividade organizada por ex-alunos 
para os alunos da clínica curtirem um momento 
de atividades fora das quadras para cultivar e 
começar novas amizades. E assim buscamos 
formar nossos jovens tenistas para o mundo do 
tênis e para a vida. Sejam bem-vindos!!!
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