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Endereço: (ponto de contato) Rua São Bernardo 171 – sala 10 – Jardim Haydee - Mauá
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221 – apto 25 – Vila Nova -Mogilar – Mogi das Cruzes – SP telefones: (11) 3907-8491 / (11)
96396-8082
Gestor Pedagógico
Nome: Raimundo Altieri da Costa
Profissão: Profissional de Educação Física /CREF: 075024 - /GSP
Endereço: Rua Henrique Antônio Klemes, 188 - Belém Estação - Francisco Morato/ SP.
CEP: 07901-030
RG: 42.173.003-1
CPF: 310.778.318-89
Telefone: (11) 97503-5398
Dados Bancários
Banco: Caixa Econômica Federal (Avenida Dom José Gaspar – Mauá).
Agência: 2978 Operação: 003
Conta Corrente: 714 – 3

GIRAFINHAS/AMAB – Associação Mauaense dos Amigos do Basquete
Rua São Bernardo do Campo, 171 – sala 10 – CEP 09370420 – Jardim Haydee – Mauá – São Paulo
C. N. P. J. : 13.025.543/0001-05 – site – www.girafinhas.com.br
Contato: girafinhasdobasquete@yahoo.com.br

A) DESCRIÇÃO DA MODALIDADE
Basquete é um esporte coletivo que também pode ser chamado de basquetebol. O nome em
português vem do inglês basketball, em que basket quer dizer cesta e ball é bola. A tradução
literal de basketball seria bola ao cesto, expressão que também é utilizada como sinônimo para
o nome do esporte.
A origem do jogo é norte-americana. O objetivo das duas equipes, de cinco jogadores cada, é
acertar a bola em um cesto na extremidade da quadra esportiva. Cada cesta acumula pontos, e
a equipe com mais pontos ganha a partida. Desde 2020 foi oficializado a modalidade 3x3 em
Olimpiadas, e passou a ser o quarto esporte mais praticado no país por ser de fácil acesso e
compreensão.
Profissionalmente existem as modalidades de basquete masculino e basquete feminino,no
5x5 e no 3x3, sendo estas coordenadas por confederações e ligas oficiais nacionais e
internacionais. No Brasil existe Confederação Brasileira de Basketball, CBB, a Liga Nacional
de Basquete, LNB, ANB3X3,que representa o esporte masculino, e a Liga de Basquete
Feminino, a LBF.
Em nível mundial existe a FIBA, Federação Internacional de Basquete, a primeira organização
do esporte e responsável pelo estabelecimento das regras do jogo.
A liga mais famosa do mundo é a NBA (National Basketball Association), a liga norteamericana de basquete.

B) DESCRIÇÃO DA REALIDADE:
A entidade justifica-se apresentar o proposto diante da frequência comprovada por mais de onze
anos, de prestação ao munícipe, em parceria a Prefeitura de Mauá, em referência a modalidade,
sendo a cada ano, maior o número de atendimentos diretos e indiretos. Justifica-se a contratação
especializada, devido a necessidade de profissionais específicos da modalidade, para
desempenho de excelência na iniciação, formação e/ou representação do município. Iniciar um
projeto de 3x3 em representação atraindo praticantes em modelo inverso com espelho.
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C) IDENTIFICAÇÃO ESPECÍFICA DO PROJETO
O projeto de Basquetebol, através da AMAB, identificada carinhosamente GIRAFINHAS DO
BASQUETE democratizará a prática de formação esportiva na modalidade do basquetebol na
cidade de Mauá, atuando nas diversas comunidades da cidade que não tem acesso a atividade
desportiva específica. Para tanto a AMAB necessita da disponibilidade de Quadras e Ginásios
Poliesportivos da Prefeitura Municipal de Mauá: Ginásio Poli Esportivo Berenice Humiko
Endo, e Ginásio Poliesportivo Celso Daniel, Fábrica de Artes Eixo Barão, Gruta Santo Luzia,
Parque da Juventude e FIEC Parque das Américas. Sendo o Fiec Parque das Americas, único
espaço aprovado pela CBB e FPB para jogos oficiais.
Disponibilizar o acesso a prática do Basquetebol, através do lúdico e formativo para as
crianças, jovens e adolescentes de 5 a 17 anos de idade em Núcleos (Quadras e Ginásios
Desportivos) descentralizados, da cidade de Mauá/SP, democratizando o esporte de iniciação e
formação, e consequentemente resgatando valores como: respeito ao próximo, direitos e
deveres, cooperação, inclusão social, solidariedade, disciplina as regras. Desenvolver-se-á
ainda a prática esportiva (basquetebol), oferecendo o conhecimento dos fundamentos e regras
básicas da modalidade que serão colocados em prática em diversos jogos e encontros internos
e externos.

D) AÇÕES A SEREM EXECUTADAS
PÚBLICO ALVO
O projeto de iniciação tem como público-alvo crianças, adolescentes e jovens expostos, ou não,
aos riscos de vulnerabilidade social, como indica o edital inicial de chamamento em 2019.
Meninos e meninas de 5 a 17 anos da cidade de Mauá, nos núcleos descentralizados espalhados
pela cidade como segue quadro de grade horária, em parceria já firmada com LPIE do governo
estadual, por prestação modelo socio desportivo
As turmas diferem nas faixas etárias de acordo com a procura em cada um dos Núcleos.
Para participar das aulas de Iniciação Esportiva é necessário fazer a matrícula e os alunos são
inscritos nas aulas de acordo com a sua idade. No ato da matrícula, são requisitados fotos e
registro on line, apenas os documentos do aluno (RG/certidão de nascimento, carteirinha de
vacinação, e CPF obrigatório da criança) e do responsável (CPF, RG e comprovante de
residência)e vacinação contra Covid. A matrícula e as aulas são gratuitas.
GIRAFINHAS/AMAB – Associação Mauaense dos Amigos do Basquete
Rua São Bernardo do Campo, 171 – sala 10 – CEP 09370420 – Jardim Haydee – Mauá – São Paulo
C. N. P. J. : 13.025.543/0001-05 – site – www.girafinhas.com.br
Contato: girafinhasdobasquete@yahoo.com.br

O único critério de seleção para os alunos da escolinha de iniciação é
a idade adequada a turma e frequentar unidade escolar, comprovando sua
matricula e boletim de notas semestral (para acompanhamento de rendimento). Quando
necessário, são encaminhados para outros núcleos que atendam a faixa etária do aluno desta
maneira, todos os interessados são atendidos já que o intuito da iniciação esportiva é receber
todos os alunos que queiram aprender a modalidade. Contamos assim inclusive com alunos de
inclusão em várias turmas do nosso projeto, garantindo o direito à participação dos alunos com
diversas deficiências, síndromes ou transtornos.

As equipes de competição por sua vez, atendem meninos com idades entre 9 a 15 anos de
idade (idades em que se iniciam as competições organizadas pelos órgãos máximos da
modalidade) no 5x5, e de 16 a 23 no 3x3.. Os alunos que se destacam nas aulas de Iniciação
dos diversos Núcleos são encaminhados aos treinamentos durante todo o ano e fazem parte das
categorias de base. O critério de seleção dos alunos da competição segue algumas diretrizes
técnicas que tem por objetivo identificar e encaminhar os talentos esportivos da cidade. Com o
grande número de alunos participando das aulas de iniciação, as categorias de base são formadas
quase que exclusivamente por alunos/atletas residentes na cidade de Mauá e região (90% do
nosso contingente), não havendo necessidade de gastos com moradia, vale transporte, e
alimentação especifica durante treinos dos atletas, sendo esta necessidade, coberta como contra
partida da entidade.

F) METAS
Oferecer na iniciação esportiva junto a LPIE – LEI PAULISTA DE
INCENTIVO AO ESPORTE em 2022: 500 vagas diretas na iniciação de 5 a 17
anos, e até 82 vagas nas equipes de competição
O projeto ainda prevê a realização de 5 festivais internos (tres no primeiro semestre: dia
das mães e dia do trabalhador/festival fundamentos e festival de inverno e no segundo semestres
dia das crianças e festival encerramento), com os alunos dos Núcleos e da competição,
proporcionando a prática saudável e inclusiva da modalidade, sem buscar a hiper
competitividade.
Integração de outras escolas de esporte do município e regiões de São Paulo, através de
torneios 3x3 (FESTIVAL DE INVERNO)
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Participação efetiva 2022 com calendário já aprovado:

• 4 categorias na federação paulista de basquete: sub 12, 13, 14 e 15 masculino.
• Torneio Sul Americano de Basquete Campos do Jordão – sub 12 e 14 masculino
• Torneio Internacional de Franca- sub 13 e 15
•

Circuito ANB3X3, FPB 3X3 E BRASILEIRO 3X3 DO SUB 16 AO 23

• JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 3X3 MASCULINO
• Torneio na região, com atletas formados na base, na categoria adulta, apenas para
direcionamento e expectativa da pratica na cidade

• Torneio sub 11, 12 e 13 paralelos a FPB a partir de setembro 2022
Obs.: Calendário 2023 ainda será discutido, em novembro deste ano.

G) MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Iniciação junto a LPIE - O acompanhamento e avaliação qualitativa das atividades
do projeto se dará através das visitas semanais feitas aos núcleos de iniciação e locais de
competição, bem como pelo feedback realizado pelos pais nas reuniões que acontecem com
frequência na Associação. Ainda no caráter qualitativo, avaliamos a participação e
desenvolvimento dos alunos através das listas de chamada e com a observação da prática no dia
a dia das aulas/treinamento. Quantitativamente, a avaliação das metas se dá através de relatórios
mensais para averiguação do número de alunos, acompanhamento de alunos ausentes/faltantes
em cada um dos diferentes Núcleos.
Competição – O acompanhamento e avaliação qualitativa das atividades do projeto se
dará através das visitas semanais feitas às diferentes equipes, bem como pelo feedback realizado
pelos pais nas reuniões que acontecem com frequência na Associação. Ainda no caráter
qualitativo, avaliamos a participação e desenvolvimento dos alunos através da observação da
prática no dia a dia constatando as melhorias técnica/táticas de cada atleta e da equipe como um
todo. Quantitativamente, a avaliação das metas na competição se dá através dos resultados
obtidos nas competições em que as categorias forem envolvidas.
H) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇOES
- Formação esportiva (iniciação- escolinhas) 12 meses efetivos ( pausa de avaliação e
replanejamento em julho de 2022 por máximo de 12 dias)
- competições oficiais: até 10 de dezembro de 2022/ retorno em 10 Janeiro 2023(
categorias e calendário a ser discutido).
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Obs. O planejamento apresentado, corresponde também aos Recursos
humanos, específicos para conquista das metas, em concordância a
manutenção direta de coordenador pedagógico/ gestor

I) CAPACIDADE TÉCNICA
Contrato prefeitura desde 2011
Contrato ENEL 2020
FPB
Lei de incentivo Paulista

J )VALOR GLOBAL
12 MESES: R$423.485,56

L) DESCRIÇÃO DA OSC
APRESENTAÇÃO GERAL

A Associação Mauaense dos Amigos do Basquete (AMAB) é uma entidade sem fins
lucrativos que atua na área da prática esportiva com crianças e adolescentes de 5 a 17 anos na
cidade de Mauá desde 2006, ainda com o nome de Girafinhas do Basquete, e partir de 2010,
legalizou como entidade sem fins lucrativos, prevalecendo a razão social como AMAB. Em
2021 oferecemos na iniciação esportiva 180 vagas e rotativamente chegamos a 250 crianças,
diretamente atendidas durante um ano de serviços prestados ao munícipe de Mauá, Atingiremos
82 atletas representativos ate o fim de 2022.
Realizamos 5 festivais internos (dia da Família e fundamentos, dia das Mães e festival de
inverno/ dia das crianças e festival encerramento), com os alunos dos Núcleos e da competição,
proporcionando a prática saudável e inclusiva da modalidade, sem buscar a hiper
competitividade.
Integração de outras escolas de esporte do município (escolas estaduais através de clinicas
integradas aos nossos atletas de representação) e regiões de São Paulo, através de torneios 3x3
no dia da família, Festivais e Encontros de Basquete (festivais da federação de forma
participativa).
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PREMIACÕES
* Campeonatos 2019
Campeonato Masculino da Grande São Paulo da Federação Paulista de Basquete, NCB,
LPB NBP, torneios extras
* sub12 – CAMPEÃO –CHAVE PRATA 2019 FPB
- CAMPEÃO Copa Animã SBC –
- terceiro colocado Copa Internacional de Seleções em Valdivia Chile – janeiro de 2019 (
corresponde a temporada 2018)
* sub13 - quarto colocado chave bronze FPB ( 19 participantes)
- Vice campeão LPB
* sub 14 - terceiro colocado chave prata FPB
- quarto colocado Torneio Internacional de Franca
* sub 15 - Copa SP sub 16 - outubro de 2018 (realização da Secretaria de Esporte e Lazer do
Estado, segundo local região grande SP)
- terceiro lugar chave prata FPB
- Terceiro lugar Torneio Internacional de Franca
- campeão sub 15 da LPB
* Feminino sub 14/15
- terceiro lugar Copa Animã
- terceiro lugar NCB
- vice campeã sub 13 NCB
- 4º Lugar Chile Valdivia janeiro 2020
- ATUAL CAMPEÃO PAULISTA SUB 12 MASCULINO FPB 2020
- ATUAL CAMPEÃO PAULISTA SUB 14 MASCULINO FPB 2020
- TERCEIRO COLOCADO PAULISTA SUB 13 MASCULINO
- PREMIO FAIR PLAY FPB
* Festivais da Federação Paulista de Basquetebol (duas equipes, sendo uma feminina)
*sub 21 – adulto VICE CAMPEÃO JOGOS REGIONAIS MASCULINO / QUINTO
LUGAR JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 2018
*2021 – Campeão sub 16/17 LPB e NCB
*2021 – Terceiro prata sub 14 e segundo prata sub 13 pela FPB
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Ainda em 2016, nossa categoria sub13 sagrou-se vice-campeã estadual, em
2015 fomos Campeões Sul Americanos de basquete sub 12, colocando nosso nome entre as
melhores entidades envolvidas com a modalidade no Estado de São Paulo e da América do Sul,
o que se mantem até os dias de hoje, nas categorias de base. Este ano, no torneio de seleções no
CHILE, Mauá ficou em terceiro lugar no Torneio Internacional das Américas, na categoria sub
13. Além disso, atendemos meninos e meninas nas escolinhas de formação que acontecem nos
espaços públicos da cidade no intuito de promover e oportunizar não somente a prática
esportiva, mas a prática da cidadania como um todo.
O esporte é uma ferramenta de auxílio no processo de desenvolvimento educacional, social e
de saúde do ser humano. Crianças, jovens e adultos de nossos dias, carentes de valores éticos e
morais encontram no esporte incentivo a essas conquistas aliadas a sentimentos de cooperação
e amizade. Ante essas necessidades e, a Associação Mauaense dos Amigos do Basquete
(AMAB) propõe atividades que venham de encontro a essa mudança de paradigma e supram
essas carências na população envolvida. Os princípios da Iniciação à modalidade e de
representação do município de Mauá em competições de todos os âmbitos, são os focos do
trabalho da entidade. Manutenção de Núcleos descentralizados de iniciação na modalidade,
favorecendo bairros através do atendimento sem discriminação, e mantendo atletas vindos da
iniciação que fazem parte das equipes competitivas e representativas da cidade em diversas
categorias que vão desde o sub11 até o sub 23, com a modalidade de 3x3 inclusa na descrição.
O programa visa democratizar a prática do basquetebol como esporte e vida saudável para
diversas comunidades da cidade de Mauá/SP em termo de colaboração e parceria com a
Prefeitura Municipal, e seus apoiadores funcionais. Dessa maneira, em 2022, seis quadras da
cidade receberão os Núcleos do projeto atendendo o munícipe e proporcionando alternativas
para o entretenimento, melhora da qualidade de vida e da saúde como um todo através das aulas
e treinamentos da modalidade.
Além disso, a AMAB promove festivais para os alunos da iniciação e torneios da
modalidade Basquete 3X3, uma variação do Basquete tradicional num estilo mais street (rua),
mais urbano para todas as idades. Esses eventos aliam a prática da modalidade à manifestações
da cultura corporal e da cultura popular como um todo (hip hop, batalha de DJs, grafite, etc.,
Integração de outras escolas de esporte do município ( escolas estaduais) através de clinicas
praticas em aulas dirigidas e acompanhadas por profissionais de educação física.e regiões de
São Paulo, através de torneios 3x3 no dia da família,, Festivais e Encontros de Basquete (
festivais da federação de forma participativa)
Os resultados positivos (medidos objetivamente por colocações efetivas em pódio nas
competições) obtidos durantes os anos de atividade da Associação mostraram ter um impacto
positivo na autoestima e autoimagem dos nossos alunos fazendo com que se sintam capazes de
realizar tarefas e tenham expectativas mais positivas em relação aos resultados em vários
âmbitos que não apenas o esportivo. O esporte de competição assim, é certamente importante
instrumento no desenvolvimento da autonomia, educação e saúde não só para o aluno que
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efetivamente faz a aula, mas para todo os indivíduos que o cercam dentro da comunidade
Mauaense.
Para a execução destas atividades, a AMAB competição contará, com um grupo de 6
professores (4 técnicos especialistas na modalidade, 2 preparadores , uma gestora civil,
coordenador/gestor e 1 fisioterapeuta). Esses profissionais têm auxilio e orientação das suas
respectivas coordenações em ambos os ramos de atividade (iniciação e técnica pela
coordenação/gestor pedagógico do projeto) definindo os cargos de caráter técnico e operacional
da Associação. Na iniciação
Desde seu surgimento, a AMAB tem por grande objetivo democratizar o acesso ao
esporte, e à cultura, a educação de forma integrada a modalidade, através da prática do
basquetebol, de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e
jovens, como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente
em áreas de vulnerabilidade social como a maioria das crianças da cidade de Mauá.

OBJETIVO ESPECÍFICO DO PROJETO
Incentivar a prática esportiva através do basquetebol, tendo a modalidade como referência
para toda criança na cidade e região. Qualificar nossos alunos que participam dos cursos de
iniciação esportiva a serem competitivos, elevando sua autoestima, e a apresentarem
habilidades distintas em relação às competições oficiais do Estado de São Paulo, através das
turmas de treinamento e formação.
Objetivo específico do projeto em nível técnico na iniciação esportiva:

• Competências físicas: desenvolvimento das habilidades motoras simples para
complexas, e do manejo de bola aos fundamentos mais especializados. (Greco, 1998);

• Competência Social: do ato de dividir coletivamente o domínio da bola à consciência
cidadã no meio intra e extraesportivo. (Garcia, 2001);

• Competência Psíquica: da compreensão entre tensão e relaxamento ao desenvolvimento
da concentração e inteligência (Vygotsky, 1999). Da auto percepção sinestésica às ações táticas
complexas. (Greco, 1998).
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Objetivo especifico do projeto em nível técnico nas equipes de competição –
masculino:

• Sub 11/12/13 – iniciação à modalidade basquetebol – desenvolvimento das habilidades
básicas da modalidade (passe, drible, arremesso/definição, defesa), conhecimento das
principais regras. Buscar principalmente o encantamento pela modalidade e por um estilo de
vida mais saudável, usando-se da competição como um meio para o conhecimento do próprio
corpo e das próprias capacidades.

• Sub14 – desenvolvimento das habilidades básicas da modalidade, desenvolvimento de
atividades cognitivas associadas à competição e ao uso/aplicação das regras da modalidade
ainda com o intuito de encantar o atleta pela modalidade e por um estilo de vida mais saudável

• Sub15 e Sub16/17/18/23 3x3 – aprimoramento das habilidades motoras da modalidade,
aprimoramento das habilidades cognitivas (leitura de jogo, aplicação de táticas diversas),
conhecimento e desenvolvimentos das habilidades individuais e coletivas de competição e
cooperação. Competir por gostar da modalidade e como ferramenta de integração do indivíduo/
cidadão ao mundo que está inserido.

M)METODOLOGIA/ ESTRATÉGIA DE AÇÃO
Iniciação: Durante o período do termo de fomento da LPIE, os alunos serão atendidos e
encaminhados por professores especialistas na modalidade, formados em sua área de atuação
de modo a garantir a qualidade da prestação do serviço ao cidadão. As aulas acontecerão de
duas vezes por semana (de acordo com a faixa etária dos alunos e desenvolvimento técnico)
nos espaços já citados no item
“Publico Alvo”.
A aula de iniciação esportiva tem a duração de 50 minutos atendendo até 25 a 30 alunos
por sessão (número máximo de atendimento) e a metodologia adotada nesta fase é dividida
em 5 estágios:
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Esporte 1: para alunos entre 15 aos 17 anos de idade - Fase que
predominam as ações coletivas dentro do jogo, nas quais o movimento
realizado por um jogador (aluno) traz benefícios a todos. Os fundamentos
individuais são constituídos coletivamente.
Esporte 2: para alunos entre 13 e 14 anos de idade - Fase de continuidade dos
fundamentos assimilados, os quais contemplam as situações de jogo, transição e defesas.
Esporte 1: para alunos de 11 e 12 anos de idade - Fase da automação e refinamento
da aprendizagem inicial, que transcreve a diferentes tipos de fundamentos do basquete:
arremessos, rebotes, passes -recepção, drible...
Pré-desportivo: para alunos de 8,9, 10 anos de idade - Nesta fase são apresentados os
jogos reduzidos e pré-desportivos, que serão utilizados como facilitadores do ensino, pois
possibilitam adequar a vivência motora do aluno com maior motivação, facilitando o
aprendizado.
Multi- esporte: para alunos dos 5,6 e 7 anos de idade – Fase em que a modalidade é
apresentada de forma recreativa, por meio de brincadeiras e jogos, adaptando as regras e
objetivos de acordo realidade e necessidade do aluno.
Tempo de aula/treinamento – Para as equipes de competição, o treinamento tem
duração de uma hora e trinta minutos na quadra (parte técnica e tática), acrescida de 50
(quarenta) minutos de parte física (trabalhando as capacidades físicas específicas à faixa etária
– coordenação, velocidade, flexibilidade, força, etc.). As categorias sub12 e sub13 treinam até
3 vezes por semana, enquanto as categorias sub 14 e 15 /e o 3x3 até sub 23, treinam 4 ou 5
vezes por semana, no mínimo. O treinamento visa a melhora técnica e tática dos jogadores em
si e da equipe como um todo, preparando os atletas para a participação em competições de alto
nível.
As aulas e treinamentos serão dinâmicos e divertidos de modo a garantir a adesão e
aderência das crianças e suas famílias ao projeto. Além disso entendemos essa criança como
ser em desenvolvimento, carregado de significados e formando e formador de opiniões e essas
características e especificidades devem ser garantidas também no ambiente da aula/treinamento.
A prestação do serviço do termo de colaboração com a Prefeitura e LPIE, deverá ser
absolutamente gratuita às famílias provenientes dos bairros de Mauá e proximidades, sendo
vedada qualquer cobrança obrigatória relacionada à participação nos cursos de iniciação e
também no âmbito competitivo.
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METODOLOGIA DE TRABALHO

• Socioeducativas - prática do basquetebol através de aulas, treinos e
competições. Interação completa de todos os alunos em atividades extra quadra, principalmente
em relação ao acompanhamento a agenda cultural e esportiva da cidade.

• Integração da família - todas as decisões da entidade ficam a cargo do conhecimento
dos pais e técnicos, que conjuntamente, através de encontros mensais, e semanais em treino,
visam perceber deficiências que possam estar afetando o desenvolvimento da criança,
principalmente em relação à alimentação e à escola. Temos anualmente o acompanhamento de
uma assistente social para detectar falhas em nossa interpretação.

• Atendimento individual – qualquer problema de ordem comportamental será realizado
apenas com acompanhamento dos pais em sessão com psicóloga, caso necessário, voluntária
da entidade.

• Desenvolvimento técnico – se necessário, deverá ser realizado por profissional com
CREF, e ciência do responsável, em treinos individuais e fora do horário normal de frequência.

• Encaminhamentos - apenas se indicado por profissional habilitado da área caso haja
necessidade de atendimento especial em saúde ou área especifica.
O) METAS
Iniciação
Oferecer na iniciação esportiva junto a LPIE – LEI PAULISTA DE
INCENTIVO AO ESPORTE em 2022: 500 vagas diretas na iniciação de 5 a 17
anos, e até 82 vagas nas equipes de competição
O projeto ainda prevê a realização de 5 festivais internos (tres no primeiro semestre: dia
das mães e dia do trabalhador/festival fundamentos e festival de inverno e no segundo semestres
dia das crianças e festival encerramento), com os alunos dos Núcleos e da competição,
proporcionando a prática saudável e inclusiva da modalidade, sem buscar a hiper
competitividade.
Integração de outras escolas de esporte do município e regiões de São Paulo, através de
torneios 3x3 (FESTIVAL DE INVERNO)
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Competição: Participação efetiva 2022 com calendário já aprovado:

• 4 categorias na federação paulista de basquete: sub 12, 13, 14 e 15 masculino.
• Torneio Sul Americano de Basquete Campos do Jordão – sub 12 e 14 masculino
• Torneio Internacional de Franca- sub 13 e 15
•

Circuito ANB3X3, FPB 3X3 E BRASILEIRO 3X3 DO SUB 16 AO 23

• JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 3X3 MASCULINO
• Torneio na região, com atletas formados na base, na categoria adulta, apenas para
direcionamento e expectativa da pratica na cidade

• Torneio sub 11, 12 e 13 paralelos a FPB a partir de setembro 2022
Obs.: Calendário 2023 ainda será discutido, em novembro deste ano.
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Equipe de Trabalho
COMPETIÇÃO
Cargo
RAFAEL FONTINHAS -Gerente
marketing e estatística e apoio quadra
RAIMUNDO ALTIERI
Coordenador/Gestor Pedagogico
Técnico sub 14

Remuneração

Carga Horária semanal

R$ 2500,00

30 horas

R$ 4500,00

30horas

18 horas

LUANA AFONSO DOS SANTOS
Tec sub 13 e auxiliar sub 13

R$ 2250,00

LUCIANA RIBEIRO
FISIOTERAPEUTA

R$2500,00

25h

EDMILSON SILVA
Auxiliar musculação sub 14/15/16/18

R$1100,00

10h

R$1200,00

18h

R$ 2.250,00

18 horas

R$ 5000,00

25 horas

R$ 2.500,00

20 horas

R$ 2500,00

25H

JANAINA MAROSTICA
GESTORA CIVIL
ADMINISTRATIVA
SUSANA SILVA
técnica sub 12 e auxiliar sub 13
Cristal Rocha
Técnica sub 16/18/23 e adulto jogos
abertos
MARCEL DE FAVARI
Professor de Educação
Física
Técnico sub 15
ALEX GLAUCO
Professor de Educação
Física
PREPARADOR FISICO sub
14/15/18/

R$ 26.300,00

P) VALORES DE REFERENCIA COMPETIÇÃO
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Q) CRONOGRAMA
JANEIRO/
FEVEREIR
O

MARÇO/ABRIL

MAIO

SALDO

Parcela IV – primeira
parte

Parcela IV –
segunda parte

PARCELA

JUNHO/JULH
O/AGOSTO

SETEMBRO
/OUTUBRO/N
OVEMBRO

PARCELA V PARCELA VI

III
R.H . 31.500,00

R.H. 65.500,00

CURSO OBRIGATORIO TRANSPORTE R$3250,00
FPB R$1400,00
LANCHES/ALIMENTAÇÃO
R$450,00
MATERIAL
ESPORTIVO
MATERIAL ESPORTIVO
ESPECIFICO 3X3 , E
SUB 12/14 - R$1.894,95 R$3500,00
TAXAS ARBITRAGEM
R$450,61

R$35.245,56

RH R$ 26.300,00 RH R$78900,00
TAXAS
FEDERATIVAS,
TORNEIOS,
ARBITRAGEM
R$
29.787,51

RH R$78900,00
TAXAS
FEDERATIVAS, TAXAS
TORNEIOS,
FEDERATIVAS,
ARBITRAGEM TORNEIOS,
R$
ARBITRAGEM
R$ 22.682,00
R$20.466

TRANSPORTE TRANSPORTE
TAXAS FEDERATIVAS,
R$7538,49
R$ 10500,00
TRANSPORTE
TORNEIOS, ARBITRAGEM
R$2000,00
R$8.500,00
MATERIAL
ESPORTIVO/UNI LANCHES/ALI
FORMES
MENTAÇÃO
R$24300,00
R$5666,00
R$81.200,00

R$ 87.926,00

R$117.748,00 R$101.366,00

Numero previsto de atendimento, com iniciação 18 turmas: 500 alunos, e 82 atletas competição,
para 12 meses seria de 582 atendimentos de 5 a 17 anos regular competição 5x5 e iniciação, e
uma equipe de 23 anos no 3x3, devido ser esta segunda categoria da modalidade em base
Memória de cálculo para 12 meses competição: R$ 423.485,56 /12/82: R$430,17
Memória de cálculo para 12 meses iniciação LPIE :R$ 294.000,00/12/500: R$49,00
Memória de cálculo para 12 meses TOTAL AMAB 2022 : R$102,73
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R ) PÚBLICO

ALVO

Oferecer na iniciação esportiva junto a LPIE – LEI PAULISTA DE INCENTIVO AO
ESPORTE em 2022: 500 vagas diretas na iniciação de 5 a 17 anos, e até 82 vagas nas
equipes de competição
O projeto de iniciação, em

parceria LPIE e PREFEITURA, tem como público-alvo crianças,

adolescentes e jovens expostos, ou não, aos riscos de vulnerabilidade social. Meninos e meninas de 5
a 17 anos da cidade de Mauá, nos núcleos descentralizados espalhados pela cidade como segue quadro
de aulas
As turmas diferem nas faixas etárias de acordo com a procura em cada um dos Núcleos. Para participar
das aulas de Iniciação Esportiva é necessário fazer a matrícula e os alunos são inscritos nas aulas de
acordo com a sua idade. No ato da matrícula, feita de forma virtual, são requisitados apenas os
documentos do aluno (RG/certidão de nascimento, carteirinha de vacinação, e CPF obrigatório da
criança), carteira de vacinação da covid, e do responsável (CPF, RG e comprovante de residência). A
matrícula e as aulas são gratuitas. O único critério de seleção para os alunos da escolinha de iniciação
é a idade adequada a turma e frequentar unidade escolar, comprovando sua matricula e boletim de
notas semestral (para acompanhamento de rendimento). Quando necessário, são encaminhados para
outros núcleos que atendam a faixa etária do aluno desta maneira, todos os interessados são
atendidos já que o intuito da iniciação esportiva é receber todos os alunos que queiram aprender a
modalidade. Contamos assim inclusive com alunos de inclusão em várias turmas do nosso projeto,
garantindo o direito à participação dos alunos com diversas deficiências, síndromes ou transtornos.
As equipes de competição por sua vez, atendem meninos com idades entre 9 e 15 anos no
basquete 5x5, e 16 a 23 no basquete 3x3 (idades em que se iniciam as competições organizadas pelos
órgãos máximos da modalidade). Os alunos que se destacam nas aulas de Iniciação dos diversos
Núcleos são encaminhados aos treinamentos durante todo o ano e fazem parte das categorias de base.
O critério de seleção dos alunos da competição segue algumas diretrizes técnicas que tem por objetivo
identificar e encaminhar os talentos esportivos da cidade. Com o grande número de alunos
participando das aulas de iniciação, as categorias de base são formadas quase que exclusivamente por
alunos/atletas residentes na cidade de Mauá e região (90% do nosso contingente), não havendo
necessidade de gastos com moradia, vale transporte, e alimentação especifica durante treinos dos
atletas , sendo este o modelo para contrapartida da entidade.
S) CRONOGRAMA DE ATIVIDADES SEMANAIS
INICIAÇÃO ESPORTIVA
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GRADE HORÁRIA – ESCOLINHA DE INICIAÇÃO 2022
SEGUNDA

TERÇA

09h00 – 2010 a 2013
Local: FIEC Parque das Américas.

09h00 – 2010 a 2015
Local: Gruta Santa Luzia.

Professor Allan

Professor Allan

QUARTA

QUINTA

09h00 – 2010 a 2013
Local: FIEC Parque das
Américas.

SEXTA

09h00 – 2010 a 2015
Local: Gruta Santa Luzia.
Professor Allan

Professor Allan
09h50 – 2014 a 2017
Local: FIEC Parque das Américas.

09h10 – 2009 a 2012
Local: Ginásio Celso Daniel

09h00 -2009 a 2012
Local: FIEC Eixo Barão

09h10 – 2009 a 2012
Local: Parque da Juventude

Professor Allan

Professora Priscila

Professora Priscila

Professora Priscila

16h00
Reunião para planejamento e
avaliação.

10h00 – 2013 a 2017
Local: Ginásio Celso Daniel

09h50 - 2014 a 2017
Local: FIEC Parque das
Américas.

10h00 – 2013 a 2017
Local: Parque da Juventude

Professora Priscila
Todos os profissionais

09h00 – 2009 a 2012
Local: FIEC Eixo Barão
Professora Priscila

Professora Priscila
Professor Allan

15h40 – 2005 a 2008
Local: Ginásio Celso Daniel

09h50 – 2013 a 2017
Local: FIEC Eixo Barão

15h40 – 2005 a 2008
Local: Parque da Juventude

09h50 – 2013 a 2017
Local: FIEC Eixo Barão

Professora Ângela

Professora Priscila

Professora Ângela

Professora Priscila

15h50 -2005 a 2008
Local: Ginásio Berenice –
Vila Assis.

14h00 – 2005 a 2008
Local: Parque da Juventude

15h50 – 2005 a 2008
Local: Ginásio Berenice – Vila
Assis.

14h00 – 2005 a 2008
Local: Ginásio Celso Daniel

Professor Allan
16h10 – 2007 a 2009
Local: FIEC Parque das
Américas.
Professora Vitoria

Professora Vitoria
Professor Allan
14h00 – 2005 a 2008
Local: FIEC Eixo Barão

16h10 – 2007 a 2009
Local: FIEC Parque das
Américas.

Professora Ângela
Professora Vitoria

Professora Vitoria

14h00 – 2005 a 2008
Local: FIEC Eixo Barão
Professora Ângela

16h30 – 2009 a 2011
Local: Ginásio Celso Daniel

14h50 – 2009 a 2012
Local: Parque da Juventude

16h30 – 2009 a 2011
Local: Parque da Juventude

14h50 – 2009 a 2012
Local: Ginásio Celso Daniel

Professa Ângela

Professora Vitoria

Professora Ângela

Professora Vitoria

16h40 – 2013 a 2017
Local: Ginásio Berenice –
Vila Assis.
Professor Allan
17h00 – 2014 a 2017
Local: FIEC Parque das
Américas.

14h50 – 2009 a 2012
Local: FIEC Eixo Barão

16h40 – 2013 a 2017
Local: Ginásio Berenice – Vila
Assis

Professora Ângela

Professor Allan

15h40 – 2013 a 2017
Local: Parque da juventude

17h00 – 2014 a 2017
Local: FIEC Parque das
Américas.

Professora Vitoria

Professora Ângela

Professora Ângela

15h40 – 2013 a 2017
Local: Ginásio Celso Daniel
Professora Vitoria

Professora Vitoria
17h20 -2005 a 2008
Local: Ginásio Celso Daniel

14h50 – 2009 a 2012
Local: FIEC Eixo Barão

Professora Vitoria
15h40 – 2013 a 2017
Local: FIEC Eixo Barão

17h20 – 2005 a 2008
Local: Parque da Juventude
Professora Ângela

Professora Ângela

17h30 – 2009 a 2012
Local: Ginásio Berenice –
Vila Assis.

17h30 – 2009 a 2012
Local: Ginásio Berenice – Vila
Assis.

Professor Allan

Professor Allan

15h40 – 2013 a 2017
Local: FIEC Eixo Barão
Professora Ângela
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EQUIPES DE COMPETIÇÃO

Cronograma de Treinos 2022 AMAB
Segunda

Profissional

Terça

3x3
Sub16/18
14H00 - 15H30
Sub14
14h00 -16h00

Profissional

Quarta

14H00 - 15H30
Sub14

ALTIERI/ Rafael FIEC

14h00 -16h00

16h00 -17h30
Sub15

Sub15
MARCEL /
Luciana - FIEC

Sub12

SUSANA/
Luciana/ Altieri 19h00 -21h00
FIEC

17h20 -18h50
Sub13

Sub12
LUANA/Susana

19h00 -21h00

Quinta

3x3
Sub16/18

CRISTAL/ POLI
CENTRAL PQ
JUVENTUDE

Sub14

17h30 -19h00

Profissional

18h50 -20h15

Profissional

Sub14
ALTIERI/ Rafael FIEC
15h30 -17h00
Sub15

SUSANA/
Luciana/ Altieri
/ Marcel

Sub15
18h00 -19h30

Profissional

Sábado

Profissional

3x3
3x3
CRISTAL/ POLI
Sub16/18
Sub16/18/23 CRISTAL - SÃO
CENTRAL PQ
CRISTAL - FIEC
PAULO
JUVENTUDE 14H00 - 15H30
14H00 - 15H30
Sub14
ALTIERI / Alex ALTIERI / Alex FIEC
FIEC
09h00 -11h00

17h00 -18h30

Sub15
MARCEL/Altieri
MARCEL/Altieri
/ Luciana - FIEC 11h00 -13h00 / Luciana - FIEC

Sub13
MARCEL/ Luana FIEC
18h30 -20h00

Sub13
LUANA/Marcel/
LUANA/ Susana/
Altieri / Luciana Luciana - FIEC
13h00
-15h00
FIEC

ALTIERI/
Rafael/ Luciana
MARCEL/
Altieri / Luciana
- FIEC

Sexta

Sub13

Sub12
LUANA/Susana

19h30 -20h45

20h00 -21h30

Sub12
SUSANA/
SUSANA/
Luciana/ Altieri Luciana/ Luana 15h00 -17h00
FIEC
FIEC

Treino Físico Gremio
Segunda

Profissional

Terça

Sub15
3x3
Alex e Luciana
15H30- 16H30
16H00 - 17h00

Profissional

Quarta

Profissional

Quinta

Profissional

ALEX

Sub 14
14h30 -15h30
Sub15
15H30 - 16H30

ALEX e
Luciana

3x3
16H00 - 17h00

ALEX

Sexta

Profissional
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Sábado

Profissional

RAFAEL FONTINHAS -Gerente
marketing e estatística e apoio
quadra
RAIMUNDO ALTIERI
Coordenador/Gestor Pedagogico
Técnico sub 14

LUANA AFONSO DOS SANTOS
Tec sub 13 e auxiliar sub 13

LUCIANA RIBEIRO
FISIOTERAPEUTA

30horas

18 horas

25h

EDMILSON SILVA
Auxiliar musculação sub
14/15/16/18

10h

JANAINA MAROSTICA
GESTORA CIVIL
ADMINISTRATIVA

18h

SUSANA SILVA
técnica sub 12 e auxiliar sub 13
Cristal Rocha
Técnica sub 16/18/23 e adulto jogos
abertos
MARCEL DE FAVARI
Professor de Educação
Técnico sub 15

30 horas

Física

ALEX GLAUCO
Professor de Educação
Física
PREPARADOR FISICO sub
14/15/18/

18 horas

25 horas

20 horas

25H

Q) EQUIPE DO PROJETO
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R) Apoio técnico
- FEDERAÇAO PAULISTA DE BASQUETE
A Federação Paulista de Basketball é uma entidade regulamentadora da prática esportiva do
basquete no estado de São Paulo, onde somos filiados, e seguimos as normativas relacionadas a um
trabalho de qualidade e excelência.
- CBB CONFEDERAÇAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL
A Confederação Brasileira de Basketball é o órgão responsável pela organização dos eventos e
representação dos atletas do basquete no Brasil, especialmente os Campeonatos Brasileiros de Basquete
de Base Masculino e Feminino. A CBB é filiada ao Comitê Olímpico Brasileiro e à Federação
Internacional de Basquetebol, orientando os clubes e entidades, pela referencia na qualidade por
quantidade. SELO CBB CUIDA
- PLANILHA DE PRESTAÇÃO, SEGUNDO CHAMAMENTO 41/2019 PREFEITURA DE
MAUA, SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
- A SEL é responsável pela orientação do cumprimento das determinações de terceiro setor, em apoio
técnico ao termo de colaboração, seguindo suas normativas anexadas ao chamamento nesta ocasião.
- LPIE – regras e regulamento da lei de Incentivo
- ANB 3X3 – Associação Nacional de Basquete 3x3
S) EXPERIENCIAS
MAUÁ, março de 2022
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Espelho resumo AMAB 2021/2022
FORMAÇAO 18 TURMAS : Itapeva, Centro, Vila Assis, Parque da juventude, Vila Assis, Parque das Americas
JANEIRO/FEV
EREIRO

SALDO
III

PARCELA

R.H . 31.500,00
CURSO OBRIGATORIO
FPB R$1400,00
MATERIAL ESPORTIVO
ESPECIFICO 3X3 , E SUB
12/14 - R$1.894,95
TAXAS ARBITRAGEM
R$450,61

R$35.245,56

MARÇO/ABRIL

Parcela IV – primeira
parte
R.H. 65.500,00

MAIO

JUNHO/JULHO
/AGOSTO

SETEMBRO
/OUTUBRO/N
OVEMBRO

Parcela IV – PARCELA V PARCELA VI
segunda parte
RH R$ 26.300,00 RH R$78900,00

RH R$78900,00
TAXAS
TAXAS
FEDERATIVAS, FEDERATIVAS, TAXAS
LANCHES/ALIMENTAÇÃO TORNEIOS,
TORNEIOS,
FEDERATIVAS,
R$450,00
ARBITRAGEM ARBITRAGEM TORNEIOS,
R$
R$
ARBITRAGEM
MATERIAL ESPORTIVO 29.787,51
R$ 22.682,00
R$20.466
R$3500,00
TRANSPORTE TRANSPORTE
TAXAS FEDERATIVAS,
R$7538,49
R$ 10500,00
TRANSPORTE
TORNEIOS, ARBITRAGEM
R$2000,00
R$8.500,00
MATERIAL
ESPORTIVO/UNI LANCHES/ALI
FORMES
MENTAÇÃO
R$24300,00
R$5666,00
TRANSPORTE R$3250,00

R$81.200,00

R$ 87.926,00 R$117.748,00 R$101.366,00
Numero previsto de atendimento, com iniciação 18 turmas: 500 alunos, e 82 atletas competição,
para 12 meses seria de 582 atendimentos de 5 a 17 anos regular competição 5x5 e iniciação, e
uma equipe de 23 anos no 3x3, devido ser esta segunda categoria da modalidade em base
Memória de cálculo para 12 meses competição: R$ 423.485,56 /12/82: R$430,17
Memória de cálculo para 12 meses iniciação LPIE :R$ 294.000,00/12/500: R$49,00
Memória de cálculo para 12 meses TOTAL AMAB 2022 : R$102,73
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