
1.1) Proponente: 1.2) CNPJ: 

1.3) Endereço:

1.5) Bairro: 1.6) CEP: 1.7) Telefone

Banco:  Agência:  Conta: 

PLANO DE TRABALHO

Órgão: Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras de Piracicaba

Modalidade da Contratação:        (    X )   Convênio    (      )   Repasse        (      )   Subvenção  

Associação dos Amigos e Paradesportistas de Piracicaba 07.199.443/0001-00

Rua Dr. Coriolano Ferraz do Amaral, 341 1.4) Complemento:

Vila 

Monteiro
13418-530

1.8) Dados Bancários: 

CAIXA ECONOMICA

FEDERAL 332

1.9) Endereço Eletrônico:

letyabr@hotmail.com

1.10) Breve Relato da Entidade:

A associação dos amigos e Paradesportistas de Piracicaba AAPP é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos que visa, através da pratica de

atividades paradesportivas, integrarem a pessoa com deficiência física de forma mais completa, digna e produtiva a sociedade.

Nascida a partir da iniciativa de alguns abnegados e dedicados admiradores do esporte, a AAPP, surge como fruto da evolução do seguimento das

pessoas com deficiência física de Piracicaba, pois com uma proposta amadurecida e direcionada, quer colocar nosso município em lugar de

destaque no paradesporto nacional.

O trabalho teve inicio com o basquete sobre rodas no ano de 1993, nascido de um projeto que a secretaria de esportes da Prefeitura do Município de

Piracicaba, e que ate hoje independente das administrações que se sucederam, atende satisfatoriamente ao objetivo de desenvolver atividades

voltadas a equipes de basquete sobre rodas, natação e atletismo para portadores de deficiência física.

2) Objeto da DAÇÃO

mailto:letyabr@hotmail.com
mailto:letyabr@hotmail.com
mailto:letyabr@hotmail.com
mailto:letyabr@hotmail.com
mailto:letyabr@hotmail.com
mailto:letyabr@hotmail.com
mailto:letyabr@hotmail.com


Nº TURMA Misto Horário

De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, cerca de 1% da população tem alguma deficiência, sendo os principais, motivos acidentes

automobilísticos e ferimentos com arma de fogo.

Para acidente vascular cerebral são registrados, em média 156 casos para cada grupo de cem mil habitantes. E em cada cem mil habitantes

ocorrem 70 a 90 casos de lesão medular traumática, e em todos os casos as principais vítimas são jovens e adultos na faixa de 07 a 40 anos de

idade.

O Esporte vem sendo uma das ferramentas principais para que a pessoa com deficiência se fortaleça e estabeleça autoconfiança e consiga sentir-se

novamente útil a sociedade, proporcionando além de todos os benefícios sociais e da prática regular da atividade física oportunidades de cada um

testar limites e potencialidades nas respectivas modalidades.

Quanto ao físico podemos ressaltar ganhos de agilidade, equilíbrio, força muscular, coordenação motora fina e grossa, resistência muscular

localizada e na esfera psíquica os ganhos são variados, com o resgate da autoestima e capacidade de superar-se dia a dia. A realização das

paralimpíadas no Brasil em 2016 está sendo uma grande oportunidade para aumentarmos o número de atletas na modalidade deste projeto, pois

sendo a AAPP uma organização especializada na prática de esportes para pessoas com deficiência desde 2004 sabemos que podemos contribuir

significativamente para o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos atletas.

O projeto será realizado em um espaço que possui acessibilidade total para que eles consigam realizar todas as atividades com independência e

adequadamente, em parceria com a Prefeitura Municipal de Piracicaba.

Portanto, unindo todas essas potencialidades, experiências de organização, treinamento e disciplina com o apoio financeiro dos recursos oriundos

deste projeto, teremos a oportunidade de ampliar nosso número de atletas e melhorar o rendimento de cada um dos já participantes do projeto,

tornando-se um celeiro de atletas paralímpicos.

3) Metodologia:   

A Metodologia deste projeto prevê um treinamento específico da modalidade de basquetebol em cadeira de rodas através de uma equipe de

trabalhao capacitada e qualificada para atuar com pessoas com deficiência. Os treinamentos acontecerão no ginásio com total condicções de

acessibilidade para que esses praticantes possam ser indepoendentes no momento em que estiverem particpando das atividades do projeto.

Portanto, através de uma metodologia ensino-aprendizagem eficaz esperamos poder trabalhar com essa equipe todos os conceitos básicos da

modalidade, regras e aperfeiçoa-las no decorrer das atividades para que possamos representar muito bem o município nas principais competições e

eventos que participarmos. Esperamos também oferecer a oportunidade de mais munícipes conhecer o basquetebol em cadeira de rodas e com isso

deixarem suas vidas ociosas e transformá-la em uma vida mais ativa e saudável.

3.1) Fases de Execução: (Apresentar as fases de execução do projeto, constando cronograma de atividades com períodos de cada ação.) 

ETAPAS DO PROJETO

1ª ETAPA: Elaboração, apresentação e aprovação pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

2ª ETAPA: Preparação das dependências para a execução do projeto.

3ª ETAPA: Contratação dos Recursos Humanos

4ª ETAPA: Divulgação do projeto

5ª ETAPA: Abertura das Inscrições no próprio ginasio de esportes, no horário das atividaddes.

6ª ETAPA: Caso ocorra desistência o aluno será substituido por outro que esteja na fila de espera para praticar a odalidade.  

3.2) Atendimento: 

Dias da semana



3 1 até 10 particpantes a partir de 07 anos 10h00-11h00

3 2 até 20 particopantes 18h00-21h30

5 2 até 20 particopantes 18h00-21h30

O Calendário de eventos e competições seguirá o da Federação Paulista de Basquetebol em Cadeira de Rodas, liberado no início do ano de 2018. E 

as atividades poderão sofrer modificação de horários de acordo com a necessidade do público alvo envolvido diretamente no projeto e do 

profissional. 

Basquetebol em cadeira de rodas

3.4) Critérios de Seleção: 

Serão abertas as inscrições e divulgadas no Ginásio de Esportes, escolas e centro de reabilitação do município. O interessado deve preencher a

ficha de inscrição, apresentar foto 3x4 e atestado médico de aptidão física para a prática esportiva. Além disse deverá obrigatopriamente ser pessoa

com deficiência física apto para a prática do basquetebol em cadeira de rodas, de acordo com a avaliação do profissional que atuará no projeto.

 

3.3) Profissionais: 

Professor de Educação Física - Profissional formado em Educação Física, com CREF ativo, experiência com basquetebol em cadeira de rodas por

pelo menos 3 anos. Será contratado através de contrato de autônomo ou ME, por período determinado de 12 meses por 8 horas semanais.

Basquetebol em cadeira de rodas

4) Objetivos:

Ofercer treinamento e aperfeiçoamento de basquetebol emc cadeira de rodas para pessoas com deficiência física, praticantes de basquetebol em

cadeira de rodas.

4.1) Objetivos Específicos:

Sociais: 

Integração social, cultivando e incorporando conceitos importantes e básicos como sociedade, comunidade, companheirismo e liderança. 

Pretende-se, com estes elevar a auto estima das pessoas com deficiência praticantes de esporte, item fundamental para o bom desenvolvimento do

atleta junto à comunidade e familiares.

Cognitivos: desenvolvimento do raciocínio, equilíbrio emocional e psicológico.

Motores e orgânicos: a atividade física trabalha com aspectos físicos e motores que promovam a saúde, o bem estar e consciência corporal, com o

objetivo de reduzir os riscos de doenças causadas pelo sedentarismo e estimular a aquisição de hábitos saudáveis que propiciem melhor qualidade

de vida.

Dentro das atividades propostas iremos oferecer treinamentos de basquetebol em cadeira de rodas nos quais todos os participantes possam colocar

em ação suas qualidades e habilidades dentro de suas classificações funcionais específicas da modalidade.

Serão oferecidos jogos amistosos e jogos oficiais para que eles vivenciem o ambiente de competição e consigam trazer para nossa equipe esse

momento de superação e vontade de vencer.

3.5) Calendários:

5) Metas Qualitativas:

Basquetebol em cadeira de rodas



Lista mensal dos frequentadores

5.1) Descrição Meta:  

Melhorar as condições físicas dos atletas participantes do projeto

a) Indicador: 

Percentual médio da avaliação física do atleta.

b) Linha de Base: 

Avaliação física do atleta no início e ao término do projeto

c) Verificador: 

Comparação das duas avaliações

5.2) Descrição Meta:  

Melhorar as condições técnicas dos atletas

a) Indicador: 

percentual técnico dos atletas por classificação funcional

b) Linha de Base: 

nível técnico dos atletas antes do início do projeto

c) Verificador: 

nível técnico dos atletas no término dos atletas comparando com a inicial segundo relatório individual do atleta

c) Verificador: 

Relatório mensal de treinamento

6.2) Descrição Meta:  

6) Metas Quantitativas:

6.1) Descrição Meta:  

Aumentar em 10% a carga de treinamentos dos beneficiários do projeto.

a) Indicador: 

Percentual médico da carga de treino.

Número de inscrições.

c) Verificador: 

número de participantes em anos anteriores.

b) Linha de Base: 

Melhorar em 30% o rendimento da equipe

a) Indicador: 

6.3) Descrição Meta:  

a) Indicador: 

Resultados finais das partidas

b) Linha de Base: 

Percentual médio de treinamento no início do projeto.

Desempenho individual de cada atleta

c) Verificador: 

percentual médio da equipe no início do projeto em jogos oficiais

b) Linha de Base: 

Aumentar em 20% o número de participantes do projeto

Piracicaba, 26 de Outubro de 2017

_________________________________

Leticia Perez farias Fransoço

PRESIDENTE

338.196.148-10

(19) 99151-7809
letyabr@hotmail.com
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PLANO DE TRABALHO

Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras de Piracicaba

      (    X )   Convênio    (      )   Repasse        (      )   Subvenção  

07.199.443/0001-00

  (  19  )  99151-7809

1.8) Dados Bancários: 

03003237-9

1.9) Endereço Eletrônico:

letyabr@hotmail.com

1.10) Breve Relato da Entidade:

A associação dos amigos e Paradesportistas de Piracicaba AAPP é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos que visa, através da pratica de

atividades paradesportivas, integrarem a pessoa com deficiência física de forma mais completa, digna e produtiva a sociedade.

Nascida a partir da iniciativa de alguns abnegados e dedicados admiradores do esporte, a AAPP, surge como fruto da evolução do seguimento das

pessoas com deficiência física de Piracicaba, pois com uma proposta amadurecida e direcionada, quer colocar nosso município em lugar de

destaque no paradesporto nacional.

O trabalho teve inicio com o basquete sobre rodas no ano de 1993, nascido de um projeto que a secretaria de esportes da Prefeitura do Município de

Piracicaba, e que ate hoje independente das administrações que se sucederam, atende satisfatoriamente ao objetivo de desenvolver atividades

voltadas a equipes de basquete sobre rodas, natação e atletismo para portadores de deficiência física.

2) Objeto da DAÇÃO
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De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, cerca de 1% da população tem alguma deficiência, sendo os principais, motivos acidentes

automobilísticos e ferimentos com arma de fogo.

Para acidente vascular cerebral são registrados, em média 156 casos para cada grupo de cem mil habitantes. E em cada cem mil habitantes

ocorrem 70 a 90 casos de lesão medular traumática, e em todos os casos as principais vítimas são jovens e adultos na faixa de 07 a 40 anos de

idade.

O Esporte vem sendo uma das ferramentas principais para que a pessoa com deficiência se fortaleça e estabeleça autoconfiança e consiga sentir-se

novamente útil a sociedade, proporcionando além de todos os benefícios sociais e da prática regular da atividade física oportunidades de cada um

testar limites e potencialidades nas respectivas modalidades.

Quanto ao físico podemos ressaltar ganhos de agilidade, equilíbrio, força muscular, coordenação motora fina e grossa, resistência muscular

localizada e na esfera psíquica os ganhos são variados, com o resgate da autoestima e capacidade de superar-se dia a dia. A realização das

paralimpíadas no Brasil em 2016 está sendo uma grande oportunidade para aumentarmos o número de atletas na modalidade deste projeto, pois

sendo a AAPP uma organização especializada na prática de esportes para pessoas com deficiência desde 2004 sabemos que podemos contribuir

significativamente para o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos atletas.

O projeto será realizado em um espaço que possui acessibilidade total para que eles consigam realizar todas as atividades com independência e

adequadamente, em parceria com a Prefeitura Municipal de Piracicaba.

Portanto, unindo todas essas potencialidades, experiências de organização, treinamento e disciplina com o apoio financeiro dos recursos oriundos

deste projeto, teremos a oportunidade de ampliar nosso número de atletas e melhorar o rendimento de cada um dos já participantes do projeto,

tornando-se um celeiro de atletas paralímpicos.

3) Metodologia:   

A Metodologia deste projeto prevê um treinamento específico da modalidade de basquetebol em cadeira de rodas através de uma equipe de

trabalhao capacitada e qualificada para atuar com pessoas com deficiência. Os treinamentos acontecerão no ginásio com total condicções de

acessibilidade para que esses praticantes possam ser indepoendentes no momento em que estiverem particpando das atividades do projeto.

Portanto, através de uma metodologia ensino-aprendizagem eficaz esperamos poder trabalhar com essa equipe todos os conceitos básicos da

modalidade, regras e aperfeiçoa-las no decorrer das atividades para que possamos representar muito bem o município nas principais competições e

eventos que participarmos. Esperamos também oferecer a oportunidade de mais munícipes conhecer o basquetebol em cadeira de rodas e com isso

deixarem suas vidas ociosas e transformá-la em uma vida mais ativa e saudável.

3.1) Fases de Execução: (Apresentar as fases de execução do projeto, constando cronograma de atividades com períodos de cada ação.) 

ETAPAS DO PROJETO

1ª ETAPA: Elaboração, apresentação e aprovação pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

2ª ETAPA: Preparação das dependências para a execução do projeto.

3ª ETAPA: Contratação dos Recursos Humanos

4ª ETAPA: Divulgação do projeto

5ª ETAPA: Abertura das Inscrições no próprio ginasio de esportes, no horário das atividaddes.

6ª ETAPA: Caso ocorra desistência o aluno será substituido por outro que esteja na fila de espera para praticar a odalidade.  

3.2) Atendimento: 



 

O Calendário de eventos e competições seguirá o da Federação Paulista de Basquetebol em Cadeira de Rodas, liberado no início do ano de 2018. E 

as atividades poderão sofrer modificação de horários de acordo com a necessidade do público alvo envolvido diretamente no projeto e do 

profissional. 

3.4) Critérios de Seleção: 

Serão abertas as inscrições e divulgadas no Ginásio de Esportes, escolas e centro de reabilitação do município. O interessado deve preencher a

ficha de inscrição, apresentar foto 3x4 e atestado médico de aptidão física para a prática esportiva. Além disse deverá obrigatopriamente ser pessoa

com deficiência física apto para a prática do basquetebol em cadeira de rodas, de acordo com a avaliação do profissional que atuará no projeto.

 

3.3) Profissionais: 

Professor de Educação Física - Profissional formado em Educação Física, com CREF ativo, experiência com basquetebol em cadeira de rodas por

pelo menos 3 anos. Será contratado através de contrato de autônomo ou ME, por período determinado de 12 meses por 8 horas semanais.

4) Objetivos:

Ofercer treinamento e aperfeiçoamento de basquetebol emc cadeira de rodas para pessoas com deficiência física, praticantes de basquetebol em

cadeira de rodas.

4.1) Objetivos Específicos:

Sociais: 

Integração social, cultivando e incorporando conceitos importantes e básicos como sociedade, comunidade, companheirismo e liderança. 

Pretende-se, com estes elevar a auto estima das pessoas com deficiência praticantes de esporte, item fundamental para o bom desenvolvimento do

atleta junto à comunidade e familiares.

Cognitivos: desenvolvimento do raciocínio, equilíbrio emocional e psicológico.

Motores e orgânicos: a atividade física trabalha com aspectos físicos e motores que promovam a saúde, o bem estar e consciência corporal, com o

objetivo de reduzir os riscos de doenças causadas pelo sedentarismo e estimular a aquisição de hábitos saudáveis que propiciem melhor qualidade

de vida.

Dentro das atividades propostas iremos oferecer treinamentos de basquetebol em cadeira de rodas nos quais todos os participantes possam colocar

em ação suas qualidades e habilidades dentro de suas classificações funcionais específicas da modalidade.

Serão oferecidos jogos amistosos e jogos oficiais para que eles vivenciem o ambiente de competição e consigam trazer para nossa equipe esse

momento de superação e vontade de vencer.

3.5) Calendários:

5) Metas Qualitativas:



Lista mensal dos frequentadores

5.1) Descrição Meta:  

Melhorar as condições físicas dos atletas participantes do projeto

a) Indicador: 

Percentual médio da avaliação física do atleta.

b) Linha de Base: 

Avaliação física do atleta no início e ao término do projeto

c) Verificador: 

Comparação das duas avaliações

5.2) Descrição Meta:  

Melhorar as condições técnicas dos atletas

a) Indicador: 

percentual técnico dos atletas por classificação funcional

b) Linha de Base: 

nível técnico dos atletas antes do início do projeto

c) Verificador: 

nível técnico dos atletas no término dos atletas comparando com a inicial segundo relatório individual do atleta

c) Verificador: 

Relatório mensal de treinamento

6.2) Descrição Meta:  

6) Metas Quantitativas:

6.1) Descrição Meta:  

Aumentar em 10% a carga de treinamentos dos beneficiários do projeto.

a) Indicador: 

Percentual médico da carga de treino.

Número de inscrições.

c) Verificador: 

número de participantes em anos anteriores.

b) Linha de Base: 

Melhorar em 30% o rendimento da equipe

a) Indicador: 

6.3) Descrição Meta:  

a) Indicador: 

Resultados finais das partidas

b) Linha de Base: 

Percentual médio de treinamento no início do projeto.

Desempenho individual de cada atleta

c) Verificador: 

percentual médio da equipe no início do projeto em jogos oficiais

b) Linha de Base: 

Aumentar em 20% o número de participantes do projeto

Piracicaba, 26 de Outubro de 2017

_________________________________

Leticia Perez farias Fransoço

PRESIDENTE

338.196.148-10

(19) 99151-7809
letyabr@hotmail.com
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