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SOBRE A APC
A Associação Paraolímpica de Campinas (APC) é uma
entidade não governamental sem fins lucrativos com
sede no município de Campinas, que busca, através do
fomento e desenvolvimento de atividades esportivas,
contribuir para a formação global de pessoas com defi-
ciência na perspectiva da inclusão social. 
 
Fundada em maio de 2007, a Associação Paraolímpica
de Campinas (APC) atua nas modalidades natação e
atletismo, congregando pessoas com diferentes graus e
tipos de deficiência, fundamentando suas ações em
atendimentos direcionados, realizados por profissionais
com vasta experiência no desenvolvimento de ativida-
des voltadas para este público e segmento.

WWW.APCCAMPINAS.ORG.BR



MISSÃO
Difundir as potencialidades globais das pessoas com
deficiência através da promoção e desenvolvimento
de atividades esportivas, possibilitando ao indivíduo,
além de mais autonomia, participação ativa na vida
social.

OBJETIVOS
Sistematizar as diversas ações que permeiam o para-
desporto, oferecendo condições técnicas e materiais
para a realização dessas atividades, a fim de conso-
lidar seu crescimento.



O PROJETO
CENTRO DE FORMAÇÃO EM ESPORTES PARA-
LÍMPICOS busca a ampliação da ação do Progra-
ma Esportes sem Barreiras, agora voltado para a
área Educacional, favorecendo um maior atendi-
mento às crianças e jovens com deficiência na
faixa etária de 08 a 25 anos.
 
O Programa Esporte sem Barreiras foi desen-
volvido e implantado pela APC em 2009. Desde
então tem atendido pessoas com deficiência
física, visual e intelectual da cidade de Campinas
e Região Metropolitana, nas modalidades ATLE-
TISMO e NATAÇÃO.



Como ações prioritárias, o projeto buscará o
intenso diálogo junto ao sistema de ensino for-
mal, juntamente com parcerias e apoio das
entidades, organizações de atendimento à pes-
soa com deficiência e governo local, como forma
de oferecer conhecimento às diversas possibili-
dades de prática esportiva. 
 
Para tanto, apresentaremos a história do movi-
mento paralímpico no Brasil e no mundo, de for-
ma a assegurar a instrução adequada e iniciação
nas modalidades atletismo e natação, favore-
cendo a ampliação de praticantes jovens, conso-
lidando a expansão do movimento paraolímpico.



OBJETIVOS

Sensibilizar os dirigentes escolares
das redes de educação formal sobre a
prática esportiva voltada para pessoas
com deficiência;

Divulgar o programa esportivo para-
límpico entre os alunos da rede de en-
sino de Campinas e Região, sobretudo
aos que sejam elegíveis à participação
do projeto;

 

Propiciar a participação na iniciação
esportiva, dando-lhes oportunidade de
serem reconhecidos, valorizados e in-
cluídos socialmente através do espor-
te;

Propiciar melhora da qualidade de vi-
da às pessoas com deficiência através
do esporte;

Utilizar o esporte como forma de reabi-
litação e inclusão social;

 

 



METAS
QUALITATIVAS

Ampliação do acesso às atividades de esporte educa-
cional para os alunos com deficiência da rede pública de
ensino da cidade de Campinas e Região; 
Melhoria da coordenação motora; 
Criação de um portfólio de atividades das modalidades
desenvolvidas;
Melhoria da percepção de qualidade vida e da inserção
social;

1.
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METAS
QUANTITATIVAS

Atendimento de 50 alunos; 
Criação de 07 novos empregos no setor de educação
física e esporte no local de abrangência do programa;
Melhoria da coordenação motora em 80% dos partici-
pantes;
Participação de 80% dos familiares em reuniões, even-
tos e atividades esportivas oferecidas complementar-
mente;

1.
2.

3.
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CONTRAPARTIDAS

Divulgação da marca do(s) patrocinador(es) no uniforme, nas
mídias sociais da APC e página do site sobre o projeto, em
banners e/ou placas colocadas no núcleo de atendimento;

Palestras motivacionais com instruções sobre como incluir as
pessoas com deficiência no mercado de trabalho;

Iniciativa focada no desenvolvimento do(a) colaborador(a)
com deficiência sobre como trabalhar suas competências em
busca das metas estabelecidas pelo empregador;   

Vivências, experimentações e interação dos fornecedores,
colaboradores, executivos e/ou clientes com os atletas do
projeto. 

 

 

 

*Itens diretamente ligados ao valor de aporte*



Arena Paralímpica: vivência e experimentação de modali-
dades paralímpicas por pessoas com e sem deficiência;

Arena Sensorial: vivência em ambiente com estímulo sen-
sorial, sinestésico e de propriocepção por pessoas com e sem
deficiência, valorizando o tato, olfato e audição, oferecendo
ainda uma experimentação da realidade e dificuldades diá-
rias da pessoa com deficiência em relação à acessibilidade
arquitetônica.

Espaço Experimentações
Dividido em duas ações, o Espaço Experimentações é construído
em módulos, facilitando a execução em diferentes lugares; ofe-
rece informações para aproximar pessoas com e sem deficiência
da realidade esportiva paraolímpica através de vivências lúdicas
e divertidas:
 

 



OUTROS PROJETOS INCENTIVADOS
EXECUTADOS PELA APC

2009 a 2018
Esportes Sem Barreiras
– Atletismo e Natação
 

(Fundo de Investimentos
Esportivos de Campinas –
FIEC )

2012 / 2013
Clube Escolar
Paralímpico
 

(Comitê Paralímpico
Brasileiro)

2015 / 2016 2017 / 2018
Centro de Treinamento
em Esportes
Paralímpicos de
Campinas e Região –
CTEPCR: Natação Fase 1
 

(Lei Federal de Incentivo ao
Esporte)

Centro de Treinamento
em Esportes
Paralímpicos de
Campinas e Região –
CTEPCR: Natação Fase 2
 

(Lei Federal de Incentivo ao
Esporte)



2018
Circuito Pelo Verde
 

(Lei Federal de Incentivo ao
Esporte)

2018
Circuito Corrida Inclusão
 

(Lei Paulista de Incentivo ao
Esporte)

2019 / 2020
Centro de Treinamento
em Esportes
Paralímpicos de
Campinas e Região –
CTEPCR: Atletismo Fase 1
 

(Lei Federal de Incentivo ao
Esporte)



Manifestação Esportiva
 

NÃO OLÍMPICA / EDUCACIONAL

Valor do Projeto CENTRO DE FORMAÇÃO EM ESPORTES
PARALÍMPICOS

R$327.551,00
 

Nº. do Projeto: 1495/2019

Nº. de Atendidos
 

50 ALUNOS

Nível
 

FORMAÇÃO



CONTATO PARA
CAPTAÇÃO
Luiz Marcelo Ribeiro da Luz

Tel.: (19) 9.9215-5360
E-mail: luiz.daluz@globo.com


