
RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL 
GADECAMP - ESCOLA INCLUSÃO ESPORTIVA II



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.



PERÍODO DE REFERÊNCIA: 
Setembro de 2020 a Março de 2021. 

OBJETIVO GERAL DO PROJETO:  
Formar e capacitar jogadores para que possam atuar 
no time de alto rendimento.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Trabalhar habilidades técnicas, táticas e físicas; Auxiliar 
na formação de caráter dos participantes; Auxiliar na 
socialização dos atletas com a sociedade em que 
convivem; Auxiliar na manutenção da qualidade de 
vida dos atletas; Auxiliar na melhora da mobilidade 
urbana e, consequentemente, na independência dos 
participantes. 

METODOLOGIAS: 
Utilização de exercícios analíticos, exercícios de jogos 
reduzidos e atividades lúdicas, além de intervenções 
teóricas.

Ainda dentro desses treinos, nós procuramos a todo momento incentivar a participação dos atletas, sempre 
deixando aberto para que eles pudessem interromper o treino e falarem sobre suas perspectivas dos temas e 
informações que estavam sendo apresentadas e abordadas. Entretanto, essa participação não estava sendo 
muito recorrente, então optamos por passar algumas informações que deveriam ser pesquisadas previamente 
pelos participantes para apresentar nos treinos. Essa mudança se mostrou muito positiva, pois estimulou os 
atletas a participarem mais dos treinos e ainda fez com que os mesmos desenvolvessem suas habilidades de 
pesquisa e senso crítico, tanto em relação as informações que eles achavam na internet quanto as informações 
que nós passávamos a eles. 

Com a diminuição de medidas restritivas por parte dos governos municipais e estaduais, nós podemos voltar as 
atividades presenciais, ainda respeitando algumas diretrizes de segurança e higiene para a participação segura 
dos atletas nas sessões de treinamento. Inclusive, criamos uma cartilha de diretrizes que todos os envolvidos nas 
sessões de treinamento (tanto atletas quanto membros da diretoria e comissão técnica) deviam seguir para que 
pudessem participar do treino. Essas diretrizes se mostraram muito eficientes, uma vez que não tivemos nenhum 
caso de COVID-19 detectado em nossos participantes.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS: 
Em decorrência das medidas restritivas adotadas pelo 
governo durante a pandemia do COVID-19, iniciamos 
nosso semestre com atividades remotas, respeitando as 
exigências vigentes na fase que nos encontrávamos. 
Com isso, tivemos alguns treinos realizados pela 
internet, aonde nós tínhamos por objetivo continuar o 
desenvolvimento motor dos participantes, auxiliar no 
promoção da saúde mental e social dos atletas. Para 
isso, utilizamos de exercícios possíveis de serem feitos 
em casa com a bola de basquete e algumas temáticas 
que nos remetiam a determinados locais do planeta.





Nesse retorno aos treinos presenciais optamos por exercícios individuais e, em sua grande 
maioria, analíticos. Esses exercícios comtemplavam nossos objetivos de aperfeiçoamento 
motor dos atletas e ainda mantinham uma participação coletiva dos envolvidos, sendo que 
em alguns exercícios o trabalho em equipe (mesmo que respeitando o distanciamento social) 
se fazia de suma importância para que os atletas conseguissem finalizar a atividade. Um 
exemplo claro disso foi uma atividade em que os atletas deviam se deslocar pela quadra 
manuseando a bola porém com os olhos fechados e se guiando apenas pela voz de seus 
colegas. 

Aproveitamos bem nosso período de treinos presenciais, fazendo uso de atividades que 
exigiam uma pouco mais de deslocamento e controle de cadeira dos atletas, pontos que 
estavam sendo mais difíceis de serem trabalhados nos treinos remotos. Também conseguimos 
fazer uma boa transição dos conhecimento adquiridos nos treinos remotos para os treinos 
presenciais, o que ficou claro com a melhora do controle de bola e a evolução na qualidade 
de alguns gestos técnicos dos atletas, como no arremesso, por exemplo.





Ainda nos treinos presenciais, começamos a realizar em todos os treinos uma atividade 
voltada para a autopercepção dos atletas, uma vez que percebemos uma defasagem de 
conhecimento do próprio corpo por parte de alguns dos participantes. Em pouco tempo essa 
atividade se mostrou muito efetiva e na última sessão de treinamento de 2020 podemos 
perceber uma melhora significativa no autoconhecimento dos nossos atletas. Temos planos 
de continuar com essa atividade, já que essa autopercepção é muito importante no cotidiano 
dos atletas, fazendo com que eles saibam quais são as capacidades, dimensões e limites que 
o seu corpo consegue atingir para a realização de tarefas diárias, como uma transferência da 
cadeira para a cama, por exemplo. Acreditamos que quanto maior for o conhecimento do seu 
corpo por parte dos atletas, maior será a independência dos atletas para realizar suas funções 
diárias.  

Na nossa penúltima sessão de treinamento em 2020, nós realizamos uma gincana com os 
atletas aonde eles precisavam colocar todo o conhecimento adquirido nas sessões de treino 
anteriores para conseguirem realizar as tarefas exigidas nas atividades. Essa gincana serviu 
tanto como uma forma de manter um nível competitivo entre os participantes quanto para nós 
podermos avaliar a evolução deles durante todo o período trabalhado. Conseguimos 
constatar que os atletas tiveram uma melhora significativa nas habilidades de controle de 
cadeira e manuseio de bola, assim como na capacidade de concentração e atenção. Vale 
ressaltar que os atletas tem seus desempenhos comparados somente aos seus próprios 
desempenhos anteriores, uma vez que nós evitamos ao máximo comparar o desenvolvimento 
de um atleta com o de outro atleta. 

No nosso último encontro de 2020, nós realizamos um evento com a temática voltada para as 
festas de final de ano, principalmente o Natal. Nese evento atletas da equipe de alto 
rendimento compareceram para entregar cestas de Natal para cada uma das famílias 
participantes do projeto Escola da Inclusão Esportiva. Vale ressaltar que essas cestas foram 
compradas a partir de uma iniciativa dos próprios atletas do alto rendimento, que 
arrecadaram o dinheiro e foram atrás de aonde e como adquirir as cestas. 





No começo de 2021, em uma reunião com todos os membros da comissão técnica e da 
diretoria, decidimos por progredir um dos nossos atletas para a equipe de alto rendimento. O 
atleta em questão se mostrou muito comprometido nos treinos e mostrou ter bastante 
habilidade e potencial de evolução para a modalidade. Além disso, colocamos como um dos 
requisitos mínimos a conclusão do ensino médio para que ele pudesse subir de equipe, 
sempre tentando mostrar a importância dos estudos tanto dentro quanto fora de quadra. Com 
o aumento nos casos de COVI-19 no começo do ano de 2021, os governos voltaram a 
restringir algumas atividades, entre elas o desenvolvimento de atividades presenciais com 
equipes coletivas, o que nos forçou a voltar aos treinos remotos.  
  
Visando gerar um engajamento maior e uma ludicidade entre os participantes do projeto, 
criamos um passaporte aonde os atletas recebem um carimbo dos países aos quais nós 
“visitamos” em nossos treinos remotos. Nesses treinos nós apresentamos informações sobre 
cultura, fauna, flora e curiosidades gerais de um país escolhido pelos nossos participantes. Ao 
apresentar essas informações, nós linkamos elas com movimento presentes na nossa 
modalidade, fazendo assim com que os atletas tenham um aumento tanto na sua bagagem 
motora quanto nos seus conhecimentos gerais. Como tivemos a inclusão de novos atletas ao 
projeto, essa ideia do passaporte tendo sido bem aceita, uma vez que esses novos atletas  
também são novos em idade cronológica e parecem ter gostado do passaporte. Inclusive até 
os atletas mais velhos mostraram ter despertado interesse na ideia.

Assim como os treinos, as intervenções por parte do nosso psicólogo Álvaro Burguer também 
passaram a ser feitas de foram remota. Acreditamos que esse atendimento é essencial nessa 
época de reclusão que estamos vivendo, já que estudos comprovam que esse isolamento 
social pode ter efeitos muito negativos na saúde mental, tanto dos atletas quanto de seus 
familiares. As intervenções do Álvaro também são importantes pois ele nos traz alguns pontos 
(sem identificar os indivíduos, claro) em que nós podemos ou devemos modificar a forma de 
trabalho, como a utilização de algumas palavras muito técnicas durante as sessões de 
treinamento, por exemplo. 

Por enquanto, seguimos com treinos remotos até a liberação por parte dos governos 
municipais e estaduais para o retorno aos treinos presenciais. Entretanto, nós continuamos 
seguindo nosso planejamento técnico tático já elaborado para esse período, uma vez que os 
objetivos nessa fase de treinamento podem ser alcançadas ainda com os treinos remotos, 
tendo uma pequena variação quanto a intensidade almejada.

METAS 

Nossa primeira meta é proporcionar melhor qualidade de vida aos participantes do projeto. 
Podemos averiguar que essa meta esta sendo cumprida através da melhora no desempenhos 
dos atletas dentro do treino (principalmente quanto a requisitos físicos como peso, velocidade 
no deslocamento e velocidades de reação) e também pela independência que os atletas 
veem apresentando nas suas realizações diárias. Um exemplo claro disso é que um de nossos 
atletas, que antes precisava ir ao treino acompanhado dos pai por causa de necessitar de 
auxilio na utilização do banheiro, hoje em dia consegue ir aos treinos sozinho e realizar todos 
os procedimentos necessários para a sua ida ao banheiro desacompanhado. 
  
O aprimoramentos dos funcionários incluídos no projeto também é uma de nossas metas. 
Incentivamos que os funcionários façam cursos de capacitação e/ou reciclagem para que eles 
possam sempre estar atualizados e possam auxiliar da melhor maneira possível no 
desenvolvimento dos nossos atletas. Além disso, reuniões entre os indivíduos da comissão 
técnica são realizadas com frequência, buscando não só o alinhamento das ações que serão 
tomadas durante as próximas sessões de treinamento quanto também a troca de 
conhecimento entre os mesmos, uma vez que contamos com profissionais bem qualificados e 
com diversas vivencias diferentes, tanto em modalidades olímpicas quanto paralímpica



Abranger a quantidade de participantes do nosso projeto também é uma de nossa metas. 
Temos como objetivo aumentar em 30% o número de pessoas beneficiadas pelo projeto, 
além de aumentar o nível de comprometimento das pessoas já participantes. Para termos um 
controle sobre isso, contamos com uma lista de presença que é feita pela nossa comissão 
técnica constantemente, buscando sempre uma maior frequência dos participantes. Podemos 
notar que os já participantes veem aumentando a sua frequência nas sessões de treinamento 
e ainda contamos com a inclusão de 4 novos participantes. Esses dados mostram que nós já 
conseguimos atingir a nossa meta de aumentar em 30% a quantidade de pessoas 
beneficiadas pelo nosso projeto. 

Auxiliar as famílias participantes do projeto é outro objetivo que temos no nosso cronograma. 
Buscamos por meio de reuniões e conversar mensais do nosso psicólogo com os pais e 
responsáveis pelos participantes do projeto, proporcionar uma melhorar na saúde mental de 
todos, o que se faz de extrema importância na atual situação que nos encontramos: tendo que 
realizar distanciamento social. Além disso, com essa interação entre os familiares e o nosso 
psicólogo, conseguimos identificar algumas dificuldades que as famílias possam estar 
enfrentando e assim podemos buscar maneiras de auxilia-los a passar por esse momento 
difícil. 

O aumento na frequência escolar dos nossos atletas também é uma das nossas metas dentro 
dos projeto. Para verificar se esse aumento está ocorrendo se faz necessária a checagem na 
frequência dos participantes em sala de aula. Com as aulas escolares sendo realizadas em 
grande maioria de forma remota, se faz mais difícil esse controle. Entretanto, as notas dos 
participantes, a participação de dois atletas nas paralímpiadas escolares e a conclusão do 
ensino médio por parte de um dos atletas nos faz acreditar que estamos conseguindo atingir 
essa meta até o presente momento.  



PERÍODO DE REFERÊNCIA: 
Março a Setembro de 2021. 

PROFESSORES: Leandro Marçal Collaço e Thálita 
Gonçalves Santos.

OBJETIVOS:  
Oferecer aulas de iniciação e aperfeiçoamento de 
basquetebol em cadeira de rodas para crianças e 
adolescentes com deficiência física de Campinas e 
região. 

OBJETIVOS GERAIS: 
Oferecer aulas de iniciação e aperfeiçoamento de 
basquetebol em cadeira de rodas para crianças e 
adolescentes com deficiência física de Campinas e 
região; Formar e capacitar jogadores para que possam 
atuar no time de alto rendimento.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Trabalhar habilidades técnicas, táticas e físicas; 
Estimular desenvolvimento motor dos participantes; 
Auxiliar na melhora da mobilidade urbana e, 
consequentemente, na independência dos 
participantes; Auxiliar na socialização dos atletas com a 
sociedade em que convivem; Auxiliar na formação de 
caráter dos participantes; 

Auxiliar na promoção da qualidade de vida dos atletas; 
Auxiliar na promoção da saúde mental e social dos 
atletas. 

METODOLOGIAS: 
Utilização de exercícios analíticos, exercícios de jogos 
reduzidos e atividades lúdicas, além de intervenções 
teóricas. 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS: 
As atividades propostas continuaram sendo realizadas de forma remota até o mês de agosto de 2021, uma 
vez que todo o estado de São Paulo manteve as restrições para realização de treinos coletivos em lugares 
fechados (como é o caso do espaço que nós utilizamos) e restrições de horários para a circulação de pessoas 
na rua. 

No período de treinamento remoto foi dado sequência ao “Projeto Passaporte”, o qual refere-se a um 
incentivo visual e temático elaborado pelos treinadores da equipe para estimular a presença e participação 
de todos os atletas nas sessões de treinamento remoto. Nesses treinos apresentamos informações sobre 
cultura, fauna, flora e curiosidades gerais de um país escolhido previamente pelos nossos participantes.



 
Com a ferramenta do passaporte também conseguimos realizar o controle de presença dos 
atletas colocando os carimbos dos países já visitados. O caráter lúdico do treinamento fez com 
que os atletas, que também seguem com restrições em relação a distanciamento social, 
pudessem trabalhar sua saúde mental e qualidade de vida, tendo um conhecimento a mais e 
recordação das culturas e locais já conhecidos.  
 
A dinâmica aconteceu da seguinte forma, a cada sessão de treinamento os atletas escolhiam 
previamente um país para ser a temática da sessão de treinamento, desta forma realizávamos 
uma “viagem” levando informações do país, mantendo a realização dos movimentos técnicos e 
exercícios específicos da modalidade de basquete em cadeira de rodas, ao final do 
treinamento cada atleta recebia um carimbo registrando sua presença e viagem por aquele 
país (figura 1). Essa dinâmica também contou com a participação de convidados que falavam 
diretamente de suas experiências nos países tema dos treinos (figura 2).

Figura 1. Projeto passaporte

Figura 2. Registro da participação de palestrantes convidadas para falar sobre os 
países visitados e experiências pessoais.



 
Durante as sessões de treinamentos buscamos associar as informações 
apresentadas à movimentos específicos da modalidade, por exemplo, 
ao apresentarmos um animal como o elefante em uma viagem à Savana 
do Quênia, apresentávamos o movimento do ‘arremesso’, desta forma, o 
gesto técnico dos braços e mãos poderiam ser assimilados às 
características da tromba do elefante pegando folhas no topo das 
árvores. Essa estratégia de ensino/aprendizagem e manutenção tornou 
a incorporação dos movimentos técnicos e das informações, mais 
acessíveis e práticas aos atletas. 
 
Ainda dentro desses treinos remotos, incentivávamos a participação dos 
atletas, dando espaço para que eles pudessem falar de suas 
perspectivas sobre os temas e informações que estavam sendo 
apresentadas. A estratégia de passar algumas informações que 
deveriam ser pesquisadas previamente pelos participantes para 
apresentação nos treinos, mostrou-se muito positiva, visto que estimulou 
a participação dos atletas e ainda fez com que os mesmos 
desenvolvessem suas habilidades de pesquisa e senso crítico, tanto em 
relação às informações que eles encontravam na internet quanto às que 
passávamos a eles.  
 
Para aprimorar a interação entre os atletas, uma nova estratégia foi 
realizada. Após o aquecimento os atletas presentes eram divididos em 
dois grupos em salas online diferentes, nesses grupos eram 
apresentadas três informações. Já em seus grupos os atletas deveriam 
dialogar entre si e elaborar um movimento/exercício para cada uma das 
informações. Ao retornar a sala online principal, os atletas deveriam 
apresentar o movimento elaborado pelo grupo no momento em que a 
informação correspondente fosse citada. Esta dinâmica possibilitou 
maior comunicação entre os atletas, o que foi positivo para integração 
durante o treinamento (figura 3). 

Figura 3. Sessão de treinamento com Comissão técnica e atletas GADECAMP. 

 
Assim como os treinos, as intervenções por parte do nosso psicólogo Álvaro Burguer continuaram 
sendo realizadas de forma remota. Acreditamos que esse atendimento tenha sido essencial nessa época 
de reclusão que estamos vivendo, já que estudos comprovam que esse isolamento social pode ter 
efeitos muito negativos na saúde mental, tanto dos atletas quanto de seus familiares. As intervenções do 
psicólogo Álvaro também foram importantes pois ele nos trouxe alguns pontos (respeitando o sigilo 
profissional) em que podemos ou devemos aprimorar a forma de trabalho, como a não utilização de 
palavras técnicas durante as sessões de treinamento, por exemplo. 

 
Para a finalização dos treinamentos remotos a equipe técnica realizou um momento de integração entre 
famílias e atletas através de uma gincana com a temática de festa junina. Nesse evento nós montamos 
kits com comidas típicas de festa junina (como paçoquinha, canjica e arroz doce) e entregamos na casa 
de todos os participantes do projeto (figura 4). Esse kit foi aberto na hora do treino, para passar a ideia 
de que estávamos todos realmente em uma festa, mesmo estando cada um em sua casa. 



 
Como atividades da gincana nós escolhemos por fazer um caça ao tesouro, onde os 
participantes deviam desvendar um enigma e após descobrirem o item que era a 
resposta do enigma eles deveriam trazer o item até a câmera. Como atividade final, 
organizamos um bingo de palavras, em que ao invés de usarmos números na cartela, 
utilizamos palavras que variavam desde nome dos próprios participantes, até conceitos 
específicos da modalidade (figura 4). Todos os passaportes carimbados foram entregues 
aos atletas no retorno dos treinos presenciais.

Figura 4. Encerramento do treinamento online, família GADECAMP

Com a diminuição de medidas restritivas por parte dos governos municipais e estaduais, 
retornamos às atividades presenciais, ainda respeitando algumas diretrizes de 
segurança e higiene para a participação segura dos atletas nas sessões de treinamento. 
Retornamos a utilização da cartilha de diretrizes, já criada, na qual todos os envolvidos 
nas sessões de treinamento (tanto atletas quanto membros da diretoria e comissão 
técnica) deviam seguir para que pudessem participar do treino. Essas diretrizes se 
mostraram muito eficientes, uma vez que não tivemos nenhum caso de COVID-19 
detectado durante os treinamentos com nossos participantes. 
 
Nesse retorno aos treinos presenciais optamos por exercícios individuais e, em sua 
grande maioria, analíticos. Esses exercícios contemplaram nossos objetivos de 
aperfeiçoamento motor dos atletas e ainda mantiveram uma participação coletiva dos 
envolvidos, sendo que em alguns exercícios o trabalho em equipe (mesmo que 
respeitando o distanciamento social) fazia-se de suma importância para que os atletas 
conseguissem finalizar a atividade. Como exemplo, podemos citar uma atividade a qual 
um atleta posicionado no centro de um triângulo formado por cones coloridos, deveria 
seguir o comando de ação dado por outro atleta (figura 5). 

Figura 5.  Atividade para desenvolvimento de atenção, concentração, noção espaço-
temporal e agilidade, realizada em duplas.



 
Com o retorno aos treinos presenciais, pudemos realizar mais exercícios com 
deslocamentos, uma vez que a limitação de espaço era um dos nossos maiores desafios 
durante os treinos remotos. 

 
Além dos treinos de controle da cadeira, também iniciamos o treino do movimento de 
arremesso, ainda respeitando o distanciamento social, a individualização dos materiais e 
constante feedback para a correção fina do movimento (figura 6). 

Figura 6. Treinamento de arremessos.

 
Por termos voltado aos treinos presenciais a pouco tempo, ainda não podemos afirmar 
que houve transferência dos conhecimentos trabalhados nos treinos remotos para as 
atividades em quadra. Entretanto, podemos constatar que houve sim um aumento no 
quesito de conhecimentos gerais dos participantes, uma vez que em uma das atividades 
propostas em quadra os atletas deveriam identificar qual o bioma (aquático, terrestre, 
aéreo) de alguns animais que foram apresentados durante as viagens do projeto 
passaporte.

 
Já com o avanço da vacinação entre familiares e membros da equipe, mais atletas 
aderiram ao retorno presencial dos treinamentos, incluindo alguns novos participantes 
que ainda não haviam tido a oportunidade de vivenciar a modalidade em quadra (figura 
7 e 8). 

Figura 7. Ajuste da cadeira de rodas esportiva aos novos integrantes

Figura 8. Retorno aos treinamentos presenciais.



 
Frente ao exposto, acreditamos que o período de treinamento remoto tenha contribuído 
para o engajamento e participação dos atletas no retorno ao treinamento presencial, 
além de conscientizá-los em relação à importância de manter-se ativo e exercitarem-se 
durante o período pandêmico. 

METAS 

Nossa primeira meta é proporcionar melhor qualidade de vida aos participantes do 
projeto. Podemos constatar que essa meta foi atingida através da melhora no 
desempenho dos atletas dentro do treino (principalmente quanto a requisitos físicos 
como peso, velocidade no deslocamento e velocidades de reação) e também pela 
independência que os atletas vêm apresentando nas suas realizações diárias.  
 
O aprimoramentos dos funcionários incluídos no projeto também é uma de nossas 
metas. Incentivamos que os funcionários façam cursos de capacitação e/ou reciclagem 
para que eles possam sempre estar atualizados e possam auxiliar da melhor maneira 
possível no desenvolvimento dos nossos atletas. Além disso, reuniões entre os indivíduos 
da comissão técnica são realizadas com frequência, buscando não só o alinhamento das 
ações que serão tomadas durante as próximas sessões de treinamento quanto também a 
troca de conhecimento entre os mesmos, uma vez que contamos com profissionais bem 
qualificados e com diversas vivências diferentes, tanto em modalidades olímpicas quanto 
paralímpicas. 

Aumentar a quantidade de participantes do nosso projeto também é uma de nossas 
metas. Temos como objetivo aumentar em 30% o número de pessoas beneficiadas pelo 
projeto, além de aumentar o nível de comprometimento das pessoas já participantes. 
Para termos um controle sobre isso, contamos com uma lista de presença que é feita pela 
nossa comissão técnica constantemente, buscando sempre uma maior frequência dos 
participantes. Podemos notar que os participantes aumentaram a sua frequência nas 
sessões de treinamento e ainda contamos com a inclusão de 5 novos participantes. Esses 
dados mostram que nós já conseguimos atingir a nossa meta de aumentar em 30% a 
quantidade de pessoas beneficiadas pelo nosso projeto. 

Auxiliar as famílias participantes do projeto é outro objetivo que temos no nosso 
cronograma. Buscamos por meio de reuniões, conversas e interações do nosso psicólogo 
com os pais e responsáveis pelos participantes do projeto, proporcionar a melhora na 
saúde mental de todos, o que faz-se de extrema importância na atual situação que nos 
encontramos: tendo que realizar distanciamento social e passando por um momento de 
crise na área da saúde, financeira e social. Além disso, com essa interação entre os 
familiares e o nosso psicólogo, conseguimos identificar algumas dificuldades que as 
famílias possam estar enfrentando e assim podemos buscar maneiras de auxiliá-los a 
passar por esse momento difícil e desafios do cotidiano. 

O aumento na frequência escolar dos nossos atletas também é uma das nossas metas 
dentro do projeto. Para verificar se esse aumento está ocorrendo se faz necessária a 
checagem na frequência dos participantes em sala de aula. Com as aulas escolares sendo 
realizadas em grande maioria de forma remota, torna-se mais difícil esse controle. 
Entretanto, as notas dos participantes, a participação de um atleta nas paralímpiadas 
escolares (que acontecerá ainda neste ano de 2021) e a conclusão do ensino médio por 
parte de um dos atletas nos faz acreditar que estamos conseguindo atingir essa meta até 
o presente momento. 

MATERIAIS UTILIZADOS:
 

Durante os treinos remotos foram utilizados aparelhos de computador e celulares dos 
próprios participantes, além de bolas de basquete que nós os presenteamos. 

 
Já nos treinos presenciais foram utilizadas bolas de basquete e cones.
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