PLANO DE TRABALHO PANDEMIA
1- DADOS GERAIS

Modalidade: BASQUETEBOL INTERIOR – COMUNIDADES NOVA CONCÓRDIA / DEZ DE
MAIO
Técnicos Responsáveis: HELIO CIDADE FILHO
Dias e horários que as atividades serão executadas:
SEGUNDA - 10:30 – 12:00 DEZ DE MAIO
15:30 – 16:30 DEZ DE MAIO

2 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE
Atualmente a pandemia da Covid...
As atividades estão sendo realizadas nos Colégios das comunidades onde as medidas
preventivas estão sendo aplicadas rigorosamente como a aferição da temperatura , aplicação
de álcool em gel , uso de máscara e distanciamento de todos que participam dos treinos.
Durante as aulas ressaltamos os trabalhos individualizados de preferência cada aluno com
uma bola, não utilizamos coletes e os coletivos são evitados. Existe a necessidade de
conseguir tabelas de basquete de altura mais adequada para as crianças (de preferência de
2,70 cm altura),também bolas de tamanho mirim pois a maioria tem entre 07 e 11 anos.

3- DESCRIÇÃO DAS METAS
A meta para esse ano pandêmico é minimizar os prejuizos na questão motora das
crianças e adolescentes bem como combater o sedentarismo dos mesmos que foram
extremamente prejudicados devido ao longo período em isolamento.

4- OBJETIVO GERAL DA PROPOSTA
Desenvolver o gosto pela prática esportiva para crianças e adolescentes no meio escolar nas
localidades do interior de Toledo.
Contribuir para a aquisição de hábitos mais saudáveis combatendo o sedentarismo e
consequentemente doenças oportunistas que se propagaram perigosamente nesta Pandemia

5- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA PROPOSTA
Garimpar possíveis talentos no basquete para futuramente representarem o município de
Toledo em competições regionais e estaduais.
Aproximar as famílias dos alunos das atividades esportivas através de competições e festivais
desenvolvidos pela SMEL em parceira com as escolas.

6- ABRANGÊNCIA DA PROPOSTA
Atender toda a comunidade escolar com a prática do Basquetebol na localidade de Dez de
Maio no interior do município de Toledo.

7- METODOLOGIA E ABORDAGEM DA PROPOSTA
A metodologia aplicada é a utilização de dinâmicas, técnicas, jogos, festivais e práticas que
permitam desenvolver os fundamentos do Basquetebol de forma lúdica e prazerosa no meio
escolar nas escolas do interior.
A abordagem da proposta é realizada através da parceira entre escola e Secretaria de
Esportes de Toledo onde em esforço coordenado procurarão atender as expectativas da
comunidade.

8- PÚBLICO BENEFICIÁRIO
Crianças e adolescentes pertencentes ao educandário na comunidade de Dez de Maio.

9- META DE ATENDIMENTO
Pretende-se realizar 50 atendimentos mês.
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