
 

 

Projeto Dia do Festival do Atleta Paralimpico 

21 de setembro de 2109 

 

Prezados Coordenadores Logísticos e Técnicos 

 

Este Projeto é inovador no movimento paralimpico nacional. Temos 

conhecimento de algumas associações que desenvolvem este trabalho com 

muito sucesso, e certamente aumenta a nossa expectativa positiva em nossa 

entrega. 

O presente informativo servirá para retificar e nortear as nossas ações antes e 

durante o dia 21 de setembro de 2019, assessorando as logísticas, a dinâmica 

das atividades, a formatação de execução e o ajuste de cronograma das ações, 

pois sabemos que todos os núcleos deverão começar as 8:30 h e terminar as 

11:30 h de acordo com o planejamento já discutido. 

Sendo assim, vamos definir alguns itens importantes para o sucesso de nossa 

entrega, como: 

1- Finalidade do Projeto – Promover 03 modalidades paralimpicas em cada 

núcleo, distribuídos em todo o território nacional, de forma lúdica, para um 

grupo de até 50 crianças com deficiência em cada modalidade, na faixa 

etária de 10 a 17 anos, de ambos os gêneros, em forma de circuito, na 

manhã do dia 21 de setembro de 2019. 

O Projeto tem o entendimento sobre a importância de sociabilizar durante 

as atividades paralimpicas desenvolvidas, sendo assim, permitiremos que 

até 20% dos participantes sejam crianças e ou adolescentes sem 



 

 

deficiência, levando-se em conta familiares e amigos dos nossos alunos, 

exigindo a mesma faixa etária. 

A dinâmica das atividades do dia 21 de setembro será em forma de 

circuito, sendo assim, começaremos as 9:00 h com as 03 modalidades 

paralimpicas elencadas por cada núcleo e ao final de 30 minutos 

trocaremos de sessão e/ou modalidade, tendo 15 minutos para esta 

transposição. 

 

2- Dinâmica do Projeto - O tempo de execução de cada sessão terá que 

ser rigorosamente acompanhado, pois teremos a mídia nacional cobrindo 

o evento e cronometrarmos as nossas ações em 50 núcleos, distribuídos 

em todo o Brasil, será a tarefa mais difícil para todos nós.  

 

Cronograma das atividades 

 

8:30 –   Concentração 

9:00 –   Inicio da primeira sessão 

9:30 –   Final da primeira sessão 

9:45 –   Início da segunda sessão 

10:15 – Final da segunda sessão 

10:30 – Inicio da terceira sessão 

11:00 – Final da terceira sessão 

11:00 – Distribuição de lanche e vídeo 

11:30 – Término das atividades 

 

3- Mobilização dos participantes – O Termo de Parceria é um instrumento 

para mobilizarmos as Secretarias de Educação e Esporte, além das 

Prefeituras. 



 

 

Se dependermos somente desta divulgação não teremos alunos, sendo 

assim, os Coordenadores Técnicos terão que divulgar o Projeto, 

principalmente nas escolas especializadas, clubes que atendem a 

deficientes, associações, centros de reabilitação e instituições de ensino 

regular. 

Outra ferramenta importante para divulgação será a emissora da Rede 

Globo local, pois já firmamos uma parceria. O CPB divulgará, 

maciçamente a partir de agosto de 2019, nos sites, Instagram e Facebook.  

 

4- Parceiros – toda parceria torna-se boa quando os dois lados participam 

ativamente da ação. Sendo assim, descrevemos as responsabilidades de 

cada um no Termo de Parceria. Trabalhem para esta divisão de 

responsabilidades, para não sobrecarregar o nosso serviço. O 

Coordenador Logístico deverá providenciar estas responsabilidades junto 

aos parceiros. Vamos relembrar: 

 

a. Os MUNICÍPIOS signatários responsabilizar-se-ão por: 

i. Oferecer local apropriado para realização do evento e 

desenvolvimento das atividades; 

ii. Disponibilizar infraestrutura com sistema de som, data show 

e telão, com capacidade para 200 pessoas; 

iii. Realizar a divulgação em todas as escolas locais; 

iv. Contratar a Segurança e Limpeza do local durante as 

atividades, no dia 21 de setembro de 2019; 

v. Disponibilizar todo material indispensável à prática das 3 

(três) modalidades paralímpicas selecionadas pelo núcleo, 

ou quando menos a adaptação dos equipamentos de forma 

a permitir a realização das atividades (os materiais utilizados 



 

 

neste Projeto serão os utilizados nas aulas de Educação 

Física regular e os específicos serão produzidos pelos 

professores contratados pelo CPB); 

vi. Obter junto aos inscritos no núcleo, a autorização gratuita, 

sem limites e por prazo indeterminado, dos direitos de uso 

da imagem, de acordo com a Cláusula Quinta deste Termo 

de Parceria.  

  

b. As UNIVERSIDADES signatárias responsabilizar-se-ão por: 

i. Disponibilizar universitários, de preferência da área de 

Educação Física; 

ii. Fornecer materiais adaptados, quando não disponibilizados 

pelos Municípios; 

 

2.3.3. Disponibilizar infraestrutura com sistema de som, data show e telão, 

com capacidade para 200 pessoas, quando não disponibilizado pelo 

Município; 

 

5- Material Didático – Como descrevemos antes, será um Festival, assim 

sendo todas as atividades deverão ser desenvolvidas de forma lúdica e 

menos formal possível. Portanto, um jogo de Voleibol Sentado, por 

exemplo, poderemos formar times de 10 alunos de cada lado e ou 

Goalball com 15 alunos de cada lado, com uma bola de plástico, envolvida 

em um saco plástico. Outro exemplo muito interessante é o basquete em 

cadeira de rodas. Muitas escolas não tem uma cadeira de rodas para cada 

alunos, mas se substituirmos por cadeiras de plástico, ou simplesmente 

poder receber a bola quanto estiver sentado, deslocando-se quando 



 

 

estiver sem a bola, vamos proporcionar a mesma motivação, 

oportunizando o aluno deficiente físico a prática junto com os 

companheiros de turma. 

Neste último item, do material adaptado, pedimos para os 

Coordenadores Técnicos adaptarem todos os materiais. Um dos objetivos 

deste projeto será a proposta de incluir o esporte paralimpico nas escolas 

regulares, oportunizando os alunos deficientes na prática esportiva, 

juntamente com seus pares, para tanto, precisamos dar opções aos 

professores de Educação Física em desenvolve-las. 

Então, senhores Coordenadores, vamos adaptar todos os materiais 

utilizados no Projeto Festival Dia do Atleta Paralimpico. 

 

6- Voluntários – A nossa sugestão será utilizar os universitários de 

Educação Física. Como alternativa, também sugerimos uma parceria com 

as universidades locais e principalmente, com o professor ministrante da 

disciplina “Educação Física Adaptada”. 

Percebemos que este profissional terá ascendência sobre o grupo de 

universitários e ao mesmo tempo o CPB dará um certificado para cada 

um, comprovando a sua participação no Projeto. 

 

7- Distribuição de Material – Todo o material de responsabilidade do CPB 

(camisetas, banners e certificados) serão enviados para os 

Coordenadores Logísticos dias antes do evento. 

Água, lanche e a ambulância de remoção, o CPB contratará firmas que 

entregarão estas demandas, nos locais informados pelos Coordenadores 

Logísticos e será de responsabilidade dos mesmos averiguar o material 

oferecido. 

 



 

 

8- Entregas – Para o sucesso do nosso Projeto, precisamos estabelecer 

prazos de entregas, de acordo com cada responsabilidade, discriminadas 

assim: 

 

Coordenador Logístico: 

 

A- Confirmação do local do evento – 02/06/2019; 

B- Envio para o CPB de todas as fichas de RPAs – 06/06/2019; 

C- Termos de Parceria – 20/06/2019; 

D- Confirmação do material didático para todas as modalidades – 

29/06/2019; 

E- Confirmação de todas as responsabilidades dos parceiros – 

29/06/2019; 

F- Confirmação dos Voluntários (universitários de Educação Física) – 

29/06/2019; 

G- Relatório simples sobre a divulgação do Projeto (escolas, instituições 

especializadas, centros de reabilitação, etc...) – 29/06/2019; 

Coordenador Técnico: 

A- Confirmação dos professores ministrantes das atividades – 

02/06/2019; 

B- Envio para o CPB dos planos de aulas (das 03 modalidades 

desenvolvidas) – 20/06/2019; 

C- Providenciar, juntamente com o Coordenador Logístico, todos os 

materiais adaptados necessários para as atividades – 20/06/2019; 

D- Reunir-se com o grupo de professores ministrantes para possíveis 

esclarecimentos do Projeto – 31/06/2019; 



 

 

OBS: Todas os relatórios e planos de aula, deverão ser enviados para os 

e-mails: festival.paralimpico@cpb.org.br 

 

Caros amigos, estamos juntos nesta entrega. Tenho a certeza do 

sucesso desta entrega. Estaremos a disposição para outras dúvidas que 

venham a surgir, além de deixar os nossos serviços a disposição para 

ajuda-los em suas demandas. 

Vamos seguir um mesmo pensamento em elevar o esporte paralimpico 

nacional. 

São Paulo, 25 de fevereiro de 2019. 

Ramon Pereira de Souza 

Coordenador do Esporte Escolar do Comitê Paralimpico Brasileiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


