
BASQUETE SOBRE RODAS DE CAMPINAS

Escola de

Inclusão Esportiva



O GADECAMP nasceu em 1999 com o  

propósito de integrar e estimular o convívio  

social da pessoa com deficiência à  

sociedade através do BASQUETE SOBRE  

RODAS.

Hoje é o atual Bi-campeão paulista e  

vice brasileiro.

Quem somos



Missão
Socializar o deficiente através da pratica  

esportiva e relacionamento com demais  

deficientes e a sociedade e proporcionar  

aos atletas melhor estrutura de  

treinamentos para as apresentações e  

competições.

Visão
Ser uma associação de reconhecimento  

nacional em re-socialização e Inclusão  

do deficiente através de projetos  

estruturados com recursos próprios e  

sustentáveis.

Público
Crianças e adultos com defiência fisica.



Projeto

Crianças e adolescentes

Objetivo: Proporcionar a iniciação  

esportiva para crianças e  

adolescentes com deficiência, com o  

objetivo de inseri-los na atividade  

física, visando uma melhor qualidade  

de vida e integração social.



Contra Partida

• Logomarcas no Uniformes,

• Banners

• Backdrop

• Folders

• Cartazes

• Visibilidade no Site

•2 Palestras para Patrocinadores e  

colaboradores







Nosso Futuro

Precisamos olhar para o nosso  

futuro, faze-los acreditar que  

tudo é possível mesmo com  

um pouco de limitação. Essa  

mesma limitação que para  

alguns é uma deficiência, para  

nós é força, garra e determi-

nação.



Ranking

Paulista

Vice-Campeão Paulista 2017;  

Bi - Campeão Paulista 2016;  

Campeão Paulista 2015;

3º Lugar Campeonato Paulista 2012;

Ranking

Nacional

3º Lugar Brasileiro 2017;

4º Lugar Brasileiro 2016;

Vice-Campeão Brasileiro 2015;

3º Lugar Brasileiro 2014;

Vice-Campeão Brasileiro 2013 Maceió;

Vice-Campeão Regional Sudeste 2013;



NossoObjetivo

Oferecer aulas de iniciação e aperfeiçoa-

mento de basquetebol em cadeira de  

rodas para 12 crianças e adolescentes  

com deficiência física de Campinas e  

região.

Através do esporte esperamos dar a  

oportunidade às crianças e adolescentes  

com deficiência fazendo as melhorarem  

seu convívio social;

Reabilitar e proporcionar uma melhora na  

qualidade de vida através da atividade  

física adaptada e especializada de acordo  

com a deficiência física apresentada pelos  

participantes.

Esperamos que os participantes con-

sigam ganhar uma independência e uma  

melhor mobilidade urbana posteriormente  

quando passarem para a vida adulta.




