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RELATÓRIO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

PROJETO – GADECAMP – FORMANDO ATLETAS PARALÍMPICOS 

TERMO DE FOMENTO FIEC Nº 209/17 

 

Para este trabalho junto ao paradesporto, tivemos uma equipe técnica interdisciplinar, 

formada por profissionais especializados favorecendo o rendimento técnico esportivo 

em diferentes áreas, tais como: Administrativa, Educação Física, Psicologia e Marketing.  

Participaram do projeto pessoas com deficiência física de membros inferiores e 

superiores com independência para se locomover com cadeira de rodas, entre elas, 

amputados, lesados medulares, pessoas com sequela de poliomielite. 

Os treinamentos e intervenções foram desenvolvidos 04 vezes por semana, com 

trabalhos de preparação física em quadra e aperfeiçoamento de fundamentos, técnicos e 

táticos da modalidade de basquetebol em cadeira de rodas.  

Esteve neste projeto 6 Estagiários de Educação Física se aperfeiçoando (UNISAL) 

 

Objetivo e Metas, em geral foi realizado junto aos 12 atletas com deficiência que 

praticam a modalidade basquetebol em cadeira de rodas no GADECAMP, no qual os 

treinos foram realizados semanalmente, sempre supervisionado pela professora de 

educação física, pelo auxiliar de quadra e psicóloga. 

Objetivos específicos  

Com o objetivo de sempre revelar novos talentos o Gadecamp vem sempre inserindo 

junto a sua equipe de alto rendimento jogadores jovens com habilidades e capacitados 

para disputarem os jogos principais em que a equipe participa. 

Podemos destacar os seguintes atletas da renovação: Daniel Secco, Cristiano Santeri e 

Celino Lima e Mauricio Rodrigo como os jovens jogadores que estão se destacando em 

jogos oficiais. 

Além de se treinar mais especificamente cada atleta em relação as suas próprias 

capacidades físicas também o incremento de mais 15% de treinamento na carga horária 

facilitou assim que atingíssemos esse objetivo com mais facilidade. 

E por fim ao busca a excelência física, técnica, tática e psicológica buscando assim 

sempre o mais alto nível de desempenho nas competições acabou sendo coroado todo 
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esse trabalho com a convocação de dois atletas para a seleção brasileira da modalidade, 

sendo que os mesmos apresentam grandes chances de participar do torneio mundial da 

modalidade, em Hamburgo na Alemanha representando todo esse projeto e trabalho no 

plano internacional. 

 

 

A equipe foi Vice- campeã Paulista da Série Ouro que pode ser acompanhado no site da 

Federação Paulista de Basquete Sobre Rodas: www.fpbsr.com.br. 

Em Dezembro disputamos o Campeonato Brasileiro de Basquete em Cadeira de rodas 

realizado pela Confederação Brasileira de basquete em cadeira de rodas e pode ser 

acompanhado no site da instituição: www.cbbc.org.br, nossa equipe ficou em 3º lugar. 

 

 

Milton Marcelino Ferreira - Presidente 
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Treinos 
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Treino habilidades cadeira nos cones 

 

 

Treino de musculação com Estagiários do ( UNISAL ) 
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Preleção antes de Jogos 
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Jogo em Piracicaba 
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Atividades e Vivências Escolas Municipais 
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