
RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES
2019-2020



DIVERSAS ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS NO 

BIÊNIO 2019-2020

Nome do projeto/ação:  Campeonato Goiano de Basquetebol -  
Federação Goiana de Basquetebol  (sub 13, 15, 17 e 19)                          
                                                           

Período de Vigência: de Março a dezembro 2019

Número de Beneficiados: 80

  Ações/Atividades desenvolvidas: 
As atividades desenvolvidas foram: treinos técnicos, táticos, físicos e 
jogos, além de inserção de palestras voltadas para cidadania com a 
participação dos assistidos e familiares. 

Recursos humanos: técnicos de basquetebol, auxiliares técnico



Objetivos

Desenvolver através do basquetebol uma 
oportunidade de aprendizado com qualidade 
promovendo condições de melhoria para os assistidos 
no que diz à respeito as aptidões físicas e habilidades 
motoras; contribuir para a melhora da autoestima, 
convivência, relação social e bem-estar. Os jogos 
coletivos como o basquetebol, caracterizam-se pelo 
cooperativismo em equipe, pela formação de 
companheirismo e união, respeito e aceitação, da 
vitória ou da derrota.

Resultados alcançados:  Inclusão e inserção de 
oitenta (80) crianças e jovens com melhor 
compreensão física adequada; responsabilidade nas 
suas ações diárias e aptos a interação social de forma 
saudável.



Objetivo geral: Desenvolver através do basquetebol uma oportunidade 
de aprendizado com qualidade promovendo condições de melhoria para 
os assistidos no que diz à respeito as aptidões físicas e habilidades 
motoras; contribuir para a melhora da autoestima, convivência, 
relação social e bem-estar. Os jogos coletivos como o basquetebol, 
caracterizam-se pelo cooperativismo em equipe, pela formação de 
companheirismo e união, respeito e aceitação, da vitória ou da derrota.

 Resultados alcançados:  Inclusão e inserção de oitenta (80) crianças e 
jovens com melhor compreensão física adequada; responsabilidade nas 
suas ações diárias e aptos a interação social de forma saudável.

 Resultados de competições: Campeão Goiano sub-19
                                               Vice Campeão Goiano sub-17

                                 3º lugar campeonato Goiano sub 15
                                               Vice Campeão Goiano sub 13



Núcleo de Treinamento

Av. João Leite, 915 - Santa Genoveva, Goiânia



Núcleo de Treinamento

Ginásio - Rua 75, nº 46, Setor Central, Goiânia-GO



Núcleo de Treinamento

Av. Oeste, 56-250 - St. Aeroporto, Goiânia - GO, 74075-110



Responsáveis técnicos

Reid Duarte Jr - CREF 4228 G/GO

Vladimir José Hadlich - CREF: 939G/GO

Marcos Silva - CREF: 000248-P/GO 



COPA BRASIL CENTRAL 2019



       Nome do projeto/ação: Copa Brasil Central (sub 15 e 17)
                                                                                     
Local: Uberlândia MG
                         
Período de Vigência:  Setembro  2019

Número de Beneficiados: 30

Ações/Atividades desenvolvidas:
As  atividades  desenvolvidas  foram:  treinos  técnicos, 
táticos,  físicos  e  jogos,  além  de  inserção  de  palestras 
voltadas  para  cidadania  com  a  participação  dos 
assistidos e familiares. 

Recursos humanos: técnicos de basquetebol, auxiliares 
técnico



Resultados alcançados:  Inclusão e 
inserção de noventa (30) crianças e 
jovens com melhor compreensão física 
adequada; responsabilidade nas suas 
ações diárias e aptos a interação social 
de forma saudável.  

Resultados de competição:
3º lugar sub 15
Atleta João Otávio – Seleção de Ouro

3º lugar sub 17
Atleta Pedro Lucas – Seleção de Ouro    



    







                                                                 

ATIVIDADES 2020   



AEGB RETOMA TREINAMENTOS A PARTIR DE JANEIRO/2020



AEGB SESI E FONTE NOVA FAZEM AMISTOSO DE PRÉ-TEMPORADA 2020



Competições 2020
Nome do projeto/ação: Campeonato Goiano 
3x3  (Federação Goiana de Basquete)              
                                                                      

Período de Vigência: dezembro 2020

Número de Beneficiados: 20

Ações/Atividades desenvolvidas: 
As atividades desenvolvidas foram: 
treinos técnicos, táticos, físicos e jogos 
respeitando os protocolos da COVID-19 

Recursos humanos: técnicos de 
basquetebol, auxiliares técnico. 



                                                                                 



  Nome do projeto/ação: Campeonato Goiano 3x3      
  (Federação Goiana de Basquete)                                
                                                   

Período de Vigência: dezembro 2020

Número de Beneficiados: 20

Ações/Atividades desenvolvidas: 
As atividades desenvolvidas foram: treinos 
técnicos, táticos, físicos e jogos respeitando os 
protocolos da COVID-19 

Recursos humanos:técnicos de basquetebol, 
auxiliares técnico.  



Resultados alcançados:  Inclusão e inserção de 
vinte (20) jovens com melhor compreensão 
física adequada; responsabilidade nas suas 
ações diárias e aptos a interação social de 
forma saudável.

Resultados da Competição:

Campeão Sub -21
3º lugar   Sub-17
4º lugar  Sub-19



Sub-21 anos



AEGB na Imprensa



AEGB na Imprensa



AEGB na Imprensa



AEGB na Imprensa



AEGB na Imprensa
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