
 

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 

 

 

Prefeitura do Município de Mauá 

Secretaria de Esportes e Lazer 

 

 

 

 

 

 

AMAB 

ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL 

 

 

 

 

 

Aditamento de termo de colaboração  

Processo 6995/2019 

Chamamento público: 001/2019 

 

 

 

 

 
 

Secretaria de Esportes e Lazer 

Plano de Trabalho 

2020/2021 

 

 

 

 

 



 

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 

 

Dados da Entidade  

 

Razão Social: Associação Mauaense dos Amigos do Basquetebol (AMAB)  

 

CNPJ: 13.025.543/0001-05  

 

Redes sociais: 

www.girafinhas.com.br ( tutoriais de apoio e parcerias, atualizações semanais) 

www.girafinhasdobasquete.com.br ( memoria afetiva e transparência)  

www.facebook.com/girafinhasdobasquete  

fan page: girafinhasdobasqueteoficial 

www.twitter.com/@girafinhas  

instagran - @amabgirafinhas  

 

Endereço: ( ponto de contato) Rua São Bernardo 171 – sala 10 – Jardim Haydee 

- Mauá  

Telefone: 4555- 6000 Keyla /  Alexandre 963968082 

 

Responsável pela Entidade:  
Nome: Alexandre Abussamra do Nascimento 

Profissão: advogado 

RG:     18.884.801-0                                CPF: 095.137.408-70 

Endereço: Avenida Louracci Della Nina Tavares, 221 – apto 25 – Vila Nova 

Mogilar – Mogi das Cruzes – SP    telefones: (11) 3907-8491 / (11) 96396-8082 

 

Responsável Técnico  
Nome: Cleidineia Costa Santos  

Profissão: Profissional de Educação Física /CREF: 017099 - /GSP  

Endereço: Rua Vinte e  quatro de Fevereiro, 488 Bloco1 Apto83 

CEP: 09015-610 

CPF: 297104128-0   Identidade: 25057843-8 

 Telefone: (11)981238340  e  (11)967655400                         

 

 

 

Dados Bancários  
Banco: Caixa Econômica Federal (Avenida Dom José Gaspar – Mauá)  

Agência: 2978 Operação: 003  

Conta Corrente: 714 – 3 

 

http://www.girafinhas.com.br/
http://www.girafinhasdobasquete.com.br/
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B) 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. 

Profissionalmente existem as modalidades de basquete masculino e basquete 

feminino, 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, 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 

norte-americana de basquete.  

 

C)  DESCRIÇÃO DA REALIDADE: 

A entidade justifica-se apresentar o proposto diante da frequência comprovada 

por mais de cinco anos,  de prestação ao munícipe, em parceria a Prefeitura de 

Mauá,  em referencia 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 formação ou representação do município. 

 

D ) 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 especifica . 

https://www.significados.com.br/nba/
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Para tanto a AMAB contará com a 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, FIEC  do Parque das 

Américas. 

Disponibilizar o acesso a prática do Basquetebol, através do lúdico e 

formativo para as crianças  e adolescentes de 7 a 17 anos de idade em  Núcleos 

(Quadras e Ginásios Desportivos) descentralizados, da cidade de Mauá/SP, 

atuando preventiva ou diretamente na identificação e encaminhamento de alunos 

em situação de vulnerabilidade social, 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. 

 

 

E) AÇOES 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. Meninos e 

meninas de 7 a 17 anos da cidade de Mauá, nos núcleos descentralizados 

espalhados pela cidade como segue: 

 

Ginásio Poli Esportivo Celso Daniel (R. Fabio Jose Delpoio Nº128 - Jardim 

Haydee -  Mauá/SP) – Nesse núcleo receberemos alunos de diversos bairros da 

cidade já que é um espaço de grande referência para as atividades esportivas na 

cidade de Mauá. Por sua proximidade com o centro e com a estação da CPTM/ 

terminal de ônibus central, o acesso é facilitado e faz com que o público seja 
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bastante diversificado: diferentes bairros, diferentes condições 

socioeconômicas, etc. 

 

Ginásio Poli Esportivo Berenice Humiko Endo (R. Otavio Peretti Nº232 - 

Vila Assis Brasil -  Mauá/SP) – próximo à Unidade Básica de Saúde da Vila 

Assis, esse núcleo tem acesso facilitado para os alunos do próprio bairro o que 

permite que compareçam às aulas sem necessidade do uso do transporte público 

(a grande maioria mora no entorno do ginásio e vai a pé para as aulas). A grande 

maioria dos alunos é proveniente da rede pública já que há uma concentração de 

escolas estaduais no entorno do Ginásio (E. E. Prof Marlene Camargo Ribeiro, 

E.E. Clodoaldo Portugal Caribe, E. E. Josepha Dogo Damo, E. E. Sylvio 

Gueratto, etc). 

 

Ginásio Elio Bernardes – FIEC Fabrica de artes, (Fábrica de Artes Eixo 

Barão, localizada na avenida José Moreira, nº 4, no Jardim IV Centenário) este 

novo núcleo, com espaço totalmente reformado, presta atendimento a uma 

população também de referencia rural, pelo local próximo ao espaço. Atinge 

escola que esta junta ao ginásio Elio Bernardes, a EEPG  Florisbela de Campos 

Werneck 

 

FIEC PARQUE DAS AMÉRICAS – Av. Brasil, 1293 _ Parque das Americas  

Núcleo indicado pela Secretaria de Esportes, que já possui trabalho efetivo neste 

ano, e com atendimento em todas idades, Ginasio base para jogos oficiais 

representativos em todas categorias  

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 apenas os documentos do aluno (RG/certidão de 

nascimento, carteirinha de vacinação, e CPF obrigatorio) e do responsável (CPF, 
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RG e conta de luz). 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,  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 e meninas com 

idades entre 9 e 17 anos de idade (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). 

METAS 

Oferecer na iniciação esportiva 350  vagas diretas (sendo que 

rotativamente pode-se alcançar 400 alunos ao fim do contrato) e até 100  vagas 

nas equipes de competição  

O projeto ainda prevê a realização de 5 festivais internos (dois a cada 

semestre: dia das mães/ e festival de inverno/ dia da família/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 

hipercompetitividade. 
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Integração de outras escolas de esporte do município e 

regiões de São Paulo, através de torneios 3x3  

Festivais e Encontros de Basquete. 

Participação efetiva: 

* 5 categorias na federação paulista de basquete: sub 12/13/14/16/17 masculino 

*Liga Paulista de Basquete sub sub 12/13/15/14/16/17 masculino e sub 13 e 15 

fem 

* NCB : SUB 13 E SUB 15 FEMININO, SUB 15  

*Torneio Internacional de  Franca sub 13 e sub 15 masculino e feminino 

*COPA ANIMÃ SUB 12 E SUB 14 FEMININO, SUB 12 E 14 MASCULINO 

* Sul Americano sub 16/17 masculino. Festivais sub 12 feminino e masculino 

sub 11 da FPB. 

*Jogos Abertos Infantis– SEJEL sub 16 

*Torneio Internacional Chile Janeiro 2021 

 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

 Iniciação -  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. 
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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. 

 

 F) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇOES  

- Formação esportiva ( iniciação- escolinhas) 11 meses efetivos e um em 

recesso/ planejamento de organizaçao 17/12/2020 a 17/01/2021)  

- competições oficiais: até 20 de  dezembro de 2020/ retorno em janeiro 

com 5 equipes efetivas na federação. 

Obs. O planejamento apresentado, corresponde também aos Recursos 

humanos, específicos para conquista  das metas, em concordância a manutenção 

direta de coordenador e gestor, sem interrupção, por doze meses. 

  

 

 

 

 

 

 

QUANT. TURMAS 

 

  

Mês 

1 

 

Mês 

2 

 

Mês 

3 

Mês 

4 

Mês 

5 

Mês 

6 

Mês 

7 
Mês 8 

Mês 

9 

Mês 

10 

Mês 

11 

Mês 

12 

Competição  numero 

de equipes em atuação 
10 10 10 10 10 10 10 Planejamento/inicio treinos 10 

equipes/torneio chile 
10 10 10 10 

Formação 

Numero de turmas 

efetivas 

13 13 13 13 13 13 13 planejamento 13 13 13 13 
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g) CAPACIDADE TÉCNICA 

Contrato prefeitura  

Citaçoes LPB, FPB e FIBA CHILE ( entregues após pandemia, esta em 

ações home office , impossibilita assinaturas) 

        CMDCA  numero 305 ( efetivado mas não entregue, devido pandemia) 

 

 h )VALOR GLOBAL 

R$ 273.900,00 (duzentos e setenta e três mil, novecentos reais ) , por 12 

meses  

 

 

 

 

        I ) 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 7 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 2018 oferecemos na 

iniciação esportiva 450 vagas e rotativamente chegamos a  438 crianças, 

diretamente atendidas durante um ano de serviços prestados ao munícipe de 

Mauá, desde abril de 2018 a março de 2019.. Atingimos 105 atletas 

representativos ate o final do ano.  

Realizamos 5 festivais internos (dia da Família, 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 hipercompetitividade.  

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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* Campeonatos 2019  

Paulista de Basquete, NCB, LPB NBP, torneios extras 

 

 

* sub12 –  

Campeão –LPB  

11º  COPA BRASIL, 21 CLUBES CURITIBA- Dezembro 

  - segundo lugar  Copa Animã  SBC – 

 - terceiro colocado Copa Internacional de Seleções em Valdivia Chile – 

janeiro de 2019  

 

* sub13 –  

 quarto colocado chave prata FPB  (  19 participantes)  

 - campeão LPB  

- Campeão NCB 

- Campeão Copa Anima  

- terceiro colocado Copa Internacional de Seleções em Valdivia Chile – 

janeiro de 2019  

 

* sub 14 -   

- quarto colocado Torneio Internacional de Franca  

- Quarto colocado Copa Anima 

- Campeao NCB 

- Vice Campeão LPB 

 

* sub 15 -   

- Quarto lugar copa anima 

- terceiro lugar chave prata FPB 

- Terceiro lugar Torneio Internacional de Franca 

- campeão sub 15 da LPB  

- quarto colocado Copa Sul Americana  
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* Feminino  

- terceiro lugar Copa Animã sub 14 

- vice campeã copa anima sub12 

-  terceiro lugar NCB 

- vice campeã sub 13 NCB 

 

 

* sub 16 

- campeão ncb 

- campeão lpb 

- vice campeão Jogos Infantis de São Paulo em Dracena 

- quarto colocado Sul Americana 

 

* Festivais da Federação Paulista de Basquetebol (duas equipes, sendo uma 

feminina)  

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 Americas, 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 17. O programa visa democratizar a 
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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 2019,  quatro 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. 

Para este ano, 2019, conforme proposta deste edital, passamos a atender em 3 

núcleos , indicados pela Secretaria de Esporte, e ainda CEU das Artes, conforme 

solicitação de aprovação. 

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, no dia 7 de 

setembro – DIA DA FAMÍLIA ) 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 efetivamente faz a aula, mas para todo os indivíduos que o cercam 

dentro da comunidade mauaense. 

Para a execução destas atividades, a AMAB contará , com um grupo de 6 

professores ( 10 técnicos, professores de educação física, fisioterapeuta, 

preparador físico, monitor). Esses profissionais têm auxilio e orientação das suas 

respectivas coordenações em ambos os ramos de atividade (iniciação e técnica 

pela coordenação e gestor do projeto) definindo os cargos de caráter técnico e 

operacional da Associação. A coordenação  ,  por sua vez respondera  à diretoria 

e conselho,  que será a responsável por intermediar os interesses e necessidades 

da Associação e da Prefeitura, em supra primordial o munícipe.  Juntamente 

com a responsável  técnica, teremos a Gestora da Entidade ( projeto)  que será a 

responsável pelas atividades em âmbito administrativo, financeiro e de execução 

da parceria. 

 Toda a estrutura é supervisionada e gerida pelo Presidente da Associação 

(FIGURA 1).  
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A Associação conta ainda, com a colaboração de pais ( de 

atuais alunos e e atletas,  e ex-alunos acima de dezesseis anos. A 

sede da associação é disponibilizada pelo Colégio Vinicius de 

Morais que, além desta colaboração, apoia os alunos em suas 

atividades escolares e oferece bolsas de estudo aos alunos de destaque na 

formação e competição feminino , que consta junto a apoiadores do 

projeto(FIGURA 2). 
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FIGURA 2 – FLUXOGRAMA DE COLABORAÇÃO AMAB 
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FIGURA 3 – Organograma hierárquico real proposto 
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J) OBJETIVOS  

OBJETIVO GERAL DO PROJETO 

 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 auto-estima, e a apresentarem habilidades distintas em relação às 

competições oficiais do Estado de São Paulo, através das turmas de treinamento 

e formação. 

Objetivo especifico 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 – feminino e masculino   

 Sub12/13 – 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, sub16/17 – 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. 

 

K) METODOLOGIA 

METODOLOGIA/ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

INICIAÇÃO: Durante o período do termo de cooperação, 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 
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com a faixa etária dos alunos e desenvolvimento técnico) nos 

espaços já citados no item “Publico Alvo”. 

As aulas de iniciação esportiva tem a duração de 60 

minutos atendendo até 30 alunos por sessão (número máximo de atendimento) 

e a metodologia adotada nesta fase é dividida em 5 estágios: 

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 9 e 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 7 e 8 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. 

Para as equipes de competição, o treinamento tem duração de uma hora e 

trinta minutos na quadra (parte técnica e tática), acrescida de 40 (quarenta) 

minutos de parte física (trabalhando as capacidades físicas específicas à faixa 
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etária – coordenação, velocidade, flexibilidade, força, etc.). As 

categorias sub12 e sub13 treinam até 3 vezes por semana, 

enquanto as categorias 14 e 15,  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,  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. 

 

 

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. 
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 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. 

 

m) METAS E INDICADORES  

METAS 

Oferecer na iniciação esportiva 350  vagas diretas na iniciação de 7 a 17 

anos, (sendo que rotativamente pode-se alcançar 400 alunos ao fim do contrato) 

e até 90  vagas nas equipes de competição  

O projeto ainda prevê a realização de 5 festivais internos ( dia das mães/  

festival de inverno/ dia da família/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 hipercompetitividade. 

Integração de outras escolas de esporte do município e regiões de São 

Paulo, através de torneios 3x3 ( dia da família), Festivais e Encontros de 

Basquete. 

COMPETIÇÃO: 

Participação efetiva da competição 

* 5 categorias na federação paulista de basquete: sub 12/13/14/16/17 masculino 

*Liga Paulista de Basquete sub sub 12/13/15/14/16/17 masculino e sub 13 e 15 

fem 

* NCB : SUB 13 E SUB 15 FEMININO, SUB 15  

*Torneio Internacional de  Franca sub 13 e sub 15 masculino e feminino 

*COPA ANIMÃ SUB 12 E SUB 14 FEMININO, SUB 12 E 14 MASCULINO 
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* Sul Americano sub 16/17 masculino. Festivais sub 12 

feminino e masculino sub 11 da FPB. 

*Jogos Abertos Infantis– SEJEL sub 16 

*Torneio Internacional Chile Janeiro 2021 
 

 

n) VALORES DE REFERENCIA 

Equipe de Trabalho 

Cargo 

Remuneração R$ 

 

Carga Horária semanal 

Ate mês 07 

A partir mês  8 

Pelo aditamento 

Prefeitura  

(restante parceria) 

RAFAEL FONTINHAS - Gestor de Projeto 2500 1000 30 horas 

CLEIDINEIA COSTA SANTOS   

Coordenador Técnico 3500 1500 40 horas 

LUANA AFONSO DOS SANTOS  

Professor de Educação Física 

2350 1500 
30 horas 

 

SUSANA SILVA 

Prof.de Educação Física 

 
1750 1500 20 horas 

ORLANDO SILVA 

Professor de Educação Física 

 
800 Total parceria 10 horas 

LUCIANA RIBEIRO  

FISIOTERAPEUTA  2200 980 20h 

DANIEL MANZATTO 

Professor de Educação Física  2400 Total parceria 
30 horas 

 

MARCEL DE FAVARI 

Professor de Educação Física  3200 1300 
40 horas 

 

CAIO BUERIS 

Professor de Educação Física  1500 Total parceria 
15 horas 

 

ALEX GLAUCO 

Professor de Educação Física 1500 Total parceria 
15 horas 

 

ERIKA MARTINS/JEFF SOBRAL 

Monitor estagiario 

700 Total parceria 40 horas 

 

RAIMUNDO ALTIERI TERI 

Professor de Educação Física  1900 1500 
25 horas 

 

Total  mês  24300 9280 
191700 

Total  geral 145800 45900 
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 Orçamento geral 

Descrição Qtde 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

 Kit :dois lanches, um suco natural, um 

doce, uma fruta  

              

500 
13,00 6500,00 

Bandeiras/faixas /banners 

reguláveis 

08 168,00 21000 

Transporte ônibus jogos ate 100km 03 1000,00 3000 

Banner portátil  04 150,00 600,00 

Cones (cada kit com 6 unidades) 5 kits R$ 39,90 R$ 199,50 

Cone Cup “Chinesinho” (cada Kit com 12 

unidades) 
4 kits R$ 39,99 R$ 159,96 

Cone com Barreira (cada kit com 8 cones + 4 

barreiras) 
4 kits R$ 79,99 R$ 319,96 

Bolas de Tênis (cada kit com 3 unidades) 
10 

kits 
R$ 29,99 R$ 299,90 

Bambolês 32 R$ 4,80 R$ 153,60 

Bola de Borracha Winner n.8 30 R$ 15,93 R$ 477,90 

Bola de Borracha Winner n.6 20 R$ 14,00 R$ 280,00 

Bomba de encher bola 4 R$ 24,99 R$ 99,96 

Medicine Ball 1kg 8 R$ 99,99 R$ 799,92 

Medicine Ball 2kg 6 R$ 129,99 R$ 779,94 

Medicine Ball 3kg 5 R$ 179,99 R$ 899,95 

Corda de tração 8 R$142,90  R$ 1.143,20 

Bola de Ginástica 65cm 8 R$ 69,99 R$ 559,92 

Mini Band Domyos (cada kit com 3 unidades) 5 R$ 44,99 R$ 224,95 

Faixa Elástica Nível Leve Domyos 15 R$ 34,99 R$ 524,85 
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Faixa Elástica Nível Médio Domyos 15 R$ 39,99 R$ 599,85 

Faixa Elástica Nível Forte Domyos 15 R$ 44,99 R$ 674,85 

Corda de Pular Domyos 20 R$ 12,90 R$ 398,00 

Escadinha de coordenação 6 R$ 119,99 R$ 719,94 

Placar de 24 segundos 1  R$2.083,93 R$ 2.083,93 

Bomba para encher bola de ginástica 2 R$ 19,99 R$ 39,98 

Toalhas de Rosto Personalizada 120 R$ 20,00 R$ 2.400 

Caixa de Salto PLYBOX Madeira 60x50x75 2 R$ 279,90 R$ 559,98 

Manta de LED Sportllux 2 R$ 499,99 R$ 999,98 

Bosu 2 R$ 549,99 R$ 1.099,98 

TOTAL   R$ 28.700,00 
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N) CRONOGRAMA ( ANEXO JUSTIFICATIVA DE 

COMPATIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TERMO) 

Cronograma de Desembolso 

Mês 01 Mês 02 Mês 
03 

Mês 04 Mês 05 Mês 06 

1ª Parcela - - 2ª Parcela - - 

R$ 72.900,00  

(RH) 

 

R$23000,00 

(federações e 

ligas) 

 

 

R$1500,00 

(alimentação) 

 

R$ 16500,00 

 (material esportivo) 

 

R$ 2700,00 

(Divulgação) 

 
TOTAL 

R$ 
116.600,00 

  R$ 72.900,00  

(RH) 

 

           R$ 20000 
(federações e ligas) 

 
         R$3000,00        

(transporte) 

 

        R$2000,00 

(alimentação) 

 

 
 

TOTAl 
     R$97.900,00 

 
 
 
 

  

Mês 07  Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

3ª Parcela - - 4ª Parcela - - 

                
R$ 22950,00 

 ( RH) 
 

R$10500,00 

(federações e 

ligas) 

 

Alimentação 

R$3000,00 

 

TOTAl 
     R$36.450,00 

 
 
 
 

- -  
R$ 22950,00 

 ( RH) 
 
 

TOTAl 
     R$22.950,00 

 

- - 
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PÚBLICO ALVO 

O projeto de iniciação tem como público-alvo crianças, 

adolescentes e jovens expostos, ou não, aos riscos de 

vulnerabilidade social. Meninos e meninas de 7 a 17 anos da cidade de Mauá, 

nos núcleos descentralizados espalhados pela cidade como segue: 

Ginásio Poli Esportivo Celso Daniel (R. Fabio Jose Delpoio Nº128 - 

Jardim Haydee -  Mauá/SP) – Nesse núcleo recebemos alunos de diversos 

bairros da cidade já que é um espaço de grande referência para as atividades 

esportivas na cidade de Mauá. Por sua proximidade com o centro e com a 

estação da CPTM/ terminal de ônibus central, o acesso é facilitado e faz com 

que o público seja bastante diversificado: diferentes bairros, diferentes 

condições socioeconômicas, etc. 

Ginásio Poli Esportivo Berenice Humiko Endo (R. Otavio Peretti Nº232 

- Vila Assis Brasil -  Mauá/SP) – próximo à Unidade Básica de Saúde da Vila 

Assis, esse núcleo tem acesso facilitado para os alunos do próprio bairro o que 

permite que compareçam às aulas sem necessidade do uso do transporte público 

(a grande maioria mora no entorno do ginásio e vai a pé para as aulas). A grande 

maioria dos alunos é proveniente da rede pública já que há uma concentração de 

escolas estaduais no entorno do Ginásio (E. E. Prof Marlene Camargo Ribeiro, 

E.E. Clodoaldo Portugal Caribe, E. E. Josepha Dogo Damo, E. E. Sylvio 

Gueratto, etc). 

Ginásio Elio Bernardes – FIEC Fabrica de artes, este novo núcleo, com 

espaço totalmente reformado, presta atendimento a uma população também de 

referencia rural, pelo local próximo ao espaço. Atinge escola que esta junta ao 

ginásio Florisbela de Campos Werneck 

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 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). 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 e meninas com 

idades entre 9 e 17 anos de idade (idades em que se iniciam as competições 
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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. 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES SEMANAIS 

INICIAÇÃO ESPORTIVA 

 Atividades semanais da iniciação esportiva – 

Dias dia da 

Semana 
Horário Faixa Etária 

Nº de 

Alunos 
Local 

3ª e 5ª 13h30 AS 14h20 2003/04/05/06 30 VILA ASSIS 

3ª e 5ª 14h20 as 15h10 2007/08/09 25 VILA ASSIS 

3ª e 5ª 15H10  AS 16H 2010/11/12/13 25 VILA ASSIS 

3ª e 5ª 9H AS 9H50 2009/10/11/12 25 VILA ASSIS 

3ª e 5ª 16H00 AS 16H50 2007/08/09/10 25 
POLI 

CENTRAL 

4ª e 6ª 10H50 AS 11H40 2006/07/08/ 25 

FIEC 

PARQUE 

DAS 

AMERICAS 

4ª e 6ª 10H AS 10H50 2009/10/11/12 25 

FIEC 

PARQUE 

DAS 

AMERICAS 

3ª e 5ª 17H AS 17H50 2003 A 2006 30 

FIEC 

PARQUE 

DAS 

AMERICAS 
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3ª e 5ª 17h50 AS 18H40 2007 A 2011 25 

FIEC 

PARQUE 

DAS 

AMERICAS 

4ª e 6ª 9H AS 9H50 2006/07/08/ 25 
FIEC EIXO 

BARÃO 

4ª e 6ª 9H50 AS 10H40 
2009/10/11/12/

13 
25 

FIEC EIXO 

BARÃO 

4ª e 6ª 14H AS 14H50 2003/04/05/06 30 
FIEC EIXO 

BARÃO 

4ª e 6ª 14H50 AS 15h40 
2007/08/09/10/

11 
25 

FIEC EIXO 

BARÃO 

 

 

Categoria Treinos por semana 
Atletas 

 

Horas 

semanais 

treino/jogo 

 

Sub12 masc 3 a 4 15 10h 

Sub13 masc 3 a 4 13 10h 

Sub14 masc 3 a 4 16 10h 

Sub15 masc 4 12 10h 

Sub16 masc 4 15 12h 

Sub17 masc 4 15 12h 

Sub 14/15/16 

fem 
3 16 10h 

Pré equipe 

masc 
2 12 8h 

Pré feminina 

Sub 12 /13 
3 12 8h 

 

 

 

 Eventos Programados na iniciação esportiva –  

 
Dia das mães/DIA D 2021 – realizado no mês de maio, reúne   os 

meninos e meninas de todos os Núcleos em um único espaço durante um 

período em que, divididos em grupos por faixa etária, realizam atividades 

de drible e definição como nas aulas. Num segundo momento as mães são 

chamadas a participar da mesma atividade, dessa vez sendo orientada por 

seus filhos. O momento de confraternização e aproximação das famílias é 

sempre bastante tocante e além de receberem os uniformes do projeto nesse 



 

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 

evento, os alunos ainda recebem uma pequena lembrança para 

homenagearem suas mães,  

 

Festival de Inverno 2021 – realizado normalmente em 

junho reúne nossos alunos e alunos de algum projeto convidado para que 

realizem atividades em conjunto na quadra, cooperando e competindo de 

forma saudável. Os alunos são divididos por faixa etária e recebem um 

lanchinho ao final das atividades. 

 

Dia da Família 2020: evento realizado no dia 7 de setembro, com 

jogos 3x3 interno, e para inscrição de toda São Paulo. Jogos amistosos em 

todas categorias. Torneio 3x3 das escolinhas em Núcleos diversos, 

centralizados. Grande desafio de Pais x Filhos quadra toda. Campeonato de 

enterrada. Campeonato de 3 PONTOS. Torneio feminino adulto, com 

participação das mães. Entrega gratuita de lanches aos alunos da iniciação. 

 

 

Dia das Crianças 2020 – evento realizado próximo ao feriado do dia 

12/out. Meninos e meninas são divididos por idade e participam de jogos 

reduzidos entre si durante o período determinado. Além das atividades do 

basquete, nesse dia buscamos oferecer brinquedo e brincadeiras, para que o 

“ser criança” seja valorizado e comemorado. Neste evento além das 

atividades, os alunos recebem lembranças por sua participação (bolas, 

doces, algum brinde personalizado) de acordo com a verba de doação 

disponível para realização. 

 

 Festival de encerramento 2020 – realizado durante o mês de 

dezembro é a grande festa de finalização das atividades da iniciação. 

Meninos e meninas são divididos por idade para participar das atividades 

eu remetem a todos os conteúdos aprendidos durante o ano. Ao final do 

evento fazemos uma grande confraternização entre os alunos e já 

recebemos as documentações para as rematrículas no ano seguinte. Todos 

recebem o lanche e há atividades para as famílias participarem também.  
 

EQUIPES DE COMPETIÇÃO 

Atividades semanais das equipes de competição –  

QUADRO 2 –TREINOS das equipes de competição da AMAB 

Categoria Treinos por semana 
Atletas 

 

Horas 

semanais 

treino/jogo 

 

Sub12 masc 3 a 4 15 10h 

Sub13 masc 3 a 4 13 10h 

Sub14 masc 3 a 4 16 10h 

Sub15 masc 4 12 10h 

Sub16 masc 4 15 12h 
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Sub17 masc 4 15 12h 

Sub 14/15/16 

fem 
3 16 10h 

Pré equipe 

masc 
2 12 8h 

Pré feminina 

Sub 12 /13 
3 12 8h 

 

 

 

 

 

 

 

Sub11 

masc e sub 

12/13 fem 

Sub12 Sub13 Sub14 Sub15  

 

Sub 16/17 

 

Sub 17 

 

Sub 

14/15/16 

fem 

Festivais da 

federação e 

LPB , 

COPA 

ANIMA  

FPB, 

COPA 

ANIMA , 

LPB  

 torneio 

internacion

al Chile , 

FPB, LPB, 

COPA 

ANIMA 

FPB, LPB, 

COPA 

ANIMA  

NCB,LPB 

 

 

FPB, LPB, 

COPA 

SÃO 

PAULO,  

 

FPB, LPB, 

COPA 

SÃO 

PAULO,  

 

 

NCB, LPB, 

CIRCUIT

OS E 

TORNEIO

S 

INDICAD

OS PELA 

FPB 

 

 

TORNEIOS E PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

 

 FPB – AGOSTO 2020 A MAIO 2021 

 LPB – AGOSTO 2020 A MAIO 2021 

 NCB – AGOSTO 2020 A MAIO 2021 

 JOGOS INFANTIS DE SÃO PAULO MASC E FEMININO  – MARÇO 2021 

 COPA ANIMA – OUTUBRO 2020 

 CAMPEONATO FRANCA OUTUBRO 2020 

 FESTIVAL FPB – SUB 10/11 FEMININO E MASCULINO SETEMRBO A 

NOVEMBRO 2020 
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CRONOGRAMA ATIVIDADES DURANTE PARCERIA 

MÊS INICIAÇAO RENDIMENTO EM COMUM 

1 AULAS 

*FPB 

*LPB 

*NCB 

 

PARTICIPAÇÃO EM 

INTERVALOS DE 

JOGOS OFICIAIS DA 

ESCOLINHA 

2 
AULAS /DIA DOS PAIS 

 

*FPB 

*LPB 

*NCB 

 

FESTVAL DIA DOS PAIS 

3 
AULAS  E PLANEJ. 

DIA 7 DE SETEMBRO 

*FPB 

*LPB 

*NCB 

 

INTERVENÇAO JOGOS 

OFICIAIS 

4 AULAS E DIA DA CRIANÇA 

*FPB 

*LPB 

*NCB 

COPA FRANCA 

DIA DA  CRIANÇA E 

JOGOS 

5 AULAS  

*FPB 

*LPB 

*NCB 

 

FESTA DIA DAS 

CRIANÇAS 

6 AULAS TORNEIO INTERNO  

*SEMI FINAIS E FINAIS: 

FPB 

LPB 

NCB 

FESTIVAIS DE FIM DE 

ANO 

7 PLANEJAMENTO  PLANEJAMENTO – CHILE 2021 INICIO DOS TREINOS 

8 INICIO AULAS MICRO CICLO 
FESTIVAL DE 

APRESENTAÇÃO 

9 AULAS TORNEIO INICIO  

10 
PLANEJAMENTO DIA DAS 

MAES 
FPB 

INTERVENÇAO EM 

JOGOS 

11 AULAS DIA DAS MAES INICIO LPB E NCB FESTA DAS MAES  

12 AULAS/ LPB E NCB/FPB 
INTERVENÇAO EM 

JOGOS 
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p) EQUIPE DO PROJETO 

Cargo/função  Carga Horária semanal 

RAFAEL FONTINHAS - Gestor de Projeto 

Responsável iniciação e rendimento 

30 horas  (cálculo com  finais de semana: 

sábado e domingo, com direitos acordado 

diante da contratação por  MEI) 

CLEIDINEIA COSTA SANTOS   ( CREF)  

Responsável iniciação e rendimento 

Coordenador Técnico 

Preparadora físico  

30 horas+ 6h (cálculo com  finais de 

semana: sábado e domingo, com direitos 

acordado diante da contratação por  MEI) 

LUANA AFONSO DOS SANTOS ( CREF) 

Professor de Educação Física 

Técnica feminino  

15 h + 30 h (cálculo com  finais de semana: 

sábado e domingo, com direitos acordado 

diante da contratação por  MEI) 

 

SUSANA SILVA ( CREF) 

Prof.de Educação Física 

Iniciação esportiva 

Preparadora física  

15 horas + 12 horas (cálculo com  finais de 

semana: sábado e domingo, com direitos 

acordado diante da contratação por  MEI) 

LUCIANA RIBEIRO ( CREFITO) 

FISIOTERAPEUTA 

20h (cálculo com  finais de semana: sábado 

e domingo, com direitos acordado diante da 

contratação por  MEI) 

                   DANIEL MANZATTO ( CREF) 

             Professor de Educação Física 

Técnico sub 16  

30 horas (cálculo com  finais de semana: 

sábado e domingo, com direitos acordado 

diante da contratação por  MEI) 

                  MARCEL DE FAVARI ( CREF) 

Professor de Educação Física 

TECNICO SUB 15 E 17 

40 horas  (cálculo com  finais de semana: 

sábado e domingo, com direitos acordado 

diante da contratação por  MEI) 

                    CAIO BUERIS 

             Professor de Educação Física 

Técnico sub 13 

15 horas (cálculo com  finais de semana: 

sábado e domingo, com direitos acordado 

diante da contratação por  MEI) 

                  RAIMUNDO ALTIERI ( CREF) 

Professor de Educação Física 

TECNICO SUB 14  

20 horas  (cálculo com  finais de semana: 

sábado e domingo, com direitos acordado 

diante da contratação por  MEI) 

                   ORLANDO SILVA ( CREF) 

             Professor de Educação Física 

Iniciação  

8h (cálculo com  finais de semana: sábado e 

domingo, com direitos acordado diante da 

contratação por  MEI) 

                  ERIKA MARTINS E JEFFSOBRAL  

Monitores especializados em clinicas  

 8h  (cálculo com  finais de semana: sábado 

e domingo, com direitos acordado diante da 

contratação por  MEI) 

 

 

ALEXANDRE ABUSSAMRA DO NASCIMENTO 

PRESIDENTE  
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Q) 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. 

 - PLANILHA DE PRESTAÇÃO, SEGUNDO CHAMAMENTO 001/2019 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 em concorrência 

nesta ocasião. 

 

r) EXPERIENCIAS 

- 6 anos de cooperação técnica  e/ou termo de colaboração com esta prefeitura 

- 4 anos com PAF SESI Mauá 

- Aprovação de dois projetos pelo ICMS em ALTO RENDIMENTO e INICIAÇÃO em 2019 

- 10 anos de registro a federação paulista de basquete 

- 14 anos de registro a LIGA PAULISTA DE BASQUETE 

 

 MAUA, 15 de maio de 2020 

 

 

ALEXANDRE ABUSSAMRA NASCIMENTO 

PRESIDENTE 


