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RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 

 

 

METAS QUALITATIVAS 

 

 

Promover a seleção de atletas 

 

Meta cumprida totalmente, porem sem atingir o numero total de atletas 

pretendido que inicialmente seria ter 40 atletas para tirar uma equipe 

competitiva entre 12 a 15 atletas, seleção feita através de observação de 

eventos em que os atletas participam anualmente na cidade, Jogos municipais 

das escolas. Pós observação  visual  passamos informações aos  professores 

das escolas sugerindo que  eles nos mandem os  atletas de melhor 

performance. 

 

Promover a Capacitação e qualificação técnica dos atletas 

 

Meta cumprida devido a este nível de atleta escolhido já terem uma base 

desenvolvida em suas escolas e neste caso fazemos apenas a lapidação mais 

fina, corrigindo e aprimorando alguns fundamentos básicos, alem de 

condicionar fisicamente melhor para competições que são bem mais exigentes, 

pois passa a ser de rendimento. 

 

Promover as inscrições da entidade e dos atletas junto a confederações e 

órgãos pertinentes do esporte de rendimento 



 

Meta cumprida, pois não se permite que os atletas não estejam 

devidamente inscritos e com todos seus documentos em ordem registrados na 

entidade proponente e participante do projeto junto a FEDERAÇÂO 

PARANAENSE. 

 

Assegurar o envolvimento dos atletas com o projeto 

 

Meta cumprida, pois em nosso projeto já se envolve o atleta já 

mostrando a eles um norte que são os outros projetos de adultos onde ele tem 

a possibilidade de cursar uma faculdade junto com a pratica do basquete de 

rendimento, pois temos outro grupo já em competição que serve de espelho 

para os menores. 

 

METAS QUANTITATIVAS  

 

Promoção de avaliação física 

 

Meta concluída com ajuda de profissionais de saúde na sequencia 

graças ao auxilio prestado por permutas de atendimento de fisioterapia e 

exames sempre quando necessário de clinicas da cidade, conseguimos manter 

todos sobre controle sem ter grandes ocorrências, traumáticas. O atleta quando 

se apresenta para participar é observado de forma geral e assim, pois não 

podemos nesta idade promover grande desenvolvimento atlético, apenas 

interferimos em casos em que entendemos que o atleta tem dificuldades físicas 

graves que interferem em sua pratica normal. Nossos parceiros 

FISITERAPIA,MEDICA ,E LABORATORIAIS nos  auxiliam nessas analises  

quando necessário. 

 

Participação da Equipe em eventos 

 

Meta concluída em virtude de termos participado de todos os eventos 

programados para esta sequência de ano que devido ao sistema do projeto ter 

se iniciado no meio de um ano, embora as atividades se invertessem devido a 



problemas de calendários das entidades foi um ano cheio concluindo todas as 

competições propostas.  

As competições Promovidas pela FPRB e Secretaria de Esportes do 

Estado. 

 

 

Proporcionar aos jogadores a oportunidade de visibilidade 

 

Meta Cumprida graças a ações geradas pela empresa patrocinadora 

máster que antes dos eventos faz chamadas constantes do publico por meio de 

propaganda gerada pelo seu departamento de marketing, além de divulgar 

através de meios de redes sociais.  

E assim sendo sempre temos um grande publico tanto como presença 

física como através das redes sociais.  

 

Proporcionar ao morador da cidade a possibilidade assistir jogos e 

eventos 

 

Esta meta cumpriu se de forma mais reduzida devido a não termos tido muitos 

jogos em nossa cidade, devido a não termos conseguido uma classificação que 

permitisse  jogar uma sequencia de jogos dentro de nossos domínios, jogando 

apenas os  jogos de mando de quadra tradicional. 

 

EVENTOS ESPORTIVOS 

 

Campeonato Estadual;   Classificação Terceiro do Estado em 2017  e Vice 

Campeão em 2018 

 

Taça Parana;   Classificação  Terceiro Lugar e vice Campeão em 2018 

 

Jogos da Juventude;   Campeão Jogos da Juventude Série B em 2017  e 

quarto lugar em 2018 
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Atleta do NBPG é destaque no Equador pelo sul-

americano de basquete sub-14 
 

https://www.netesporteclube.com.br/ponta-grossa/8355/atleta-do-nbpg-e-destaque-no-sul-

americano-de-basquete 

 

"Base do NBPG/CCR RodoNorte conquista a ‘Prata’ nos 

Jojup’s ", 

 
https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/base-do-nbpgccr-rodonorte-conquista-a-prata-

nos-jojups 

 

 

 

Meninas do NBPG encaram fase decisiva dos Jogos da 

Juventude 
 

https://www.netesporteclube.com.br/nbpg/6686/meninas-do-nbpg-encaram-a-fase-decisiva-

dos-jogos-da-juventude 

 

Com recorde de Verônica, NBPG vence pelo Estadual 

Sub-17 

https://www.netesporteclube.com.br/nbpg/6573/com-recorde-de-veronica-nbpg-vence-pelo-

estadual-sub-17 

 

Meninas do NBPG/CCR vão ao pódio na Taça Paraná 

Sub-17 

https://www.netesporteclube.com.br/nbpg/5984/meninas-do-nbpg-vao-ao-podio-na-taca-

parana-sub-17 
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