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ASSOCIAÇÃO DE ESPORTES ADAPTADOS DE CAMPINAS 



Quem Somos  

A Associação de Esportes Adaptados de Campinas – ADEACAMP é uma associação de 
fins não econômicos, de duração por tempo indeterminado, de caráter social, 
educacional, cultural e esportivo, cujo principal objetivo é propiciar a participação 
de pessoas com deficiência em práticas esportivas no município de Campinas e sua 
região.  

 

A ADEACAMP surgiu através da Faculdade de Educação Física da Unicamp - FEF 
vinculada ao projeto de extensão denominado: Atividades Motoras e Esportes 
Adaptados na Unicamp. Em 2008, a necessidade de criar uma instituição para 
representar as equipes do projeto em competições nacionais, fez com que a 
ADEACAMP fosse fundada, desde então os treinos e preparação física continuam 
sendo realizados nos espaços esportivos da FEF, contamos com o apoio de alunos, 
funcionários e professores para o desenvolvimento dos treinamentos. 

 

Hoje a ADEACAMP conta com duas modalidades de Esportes Adaptados: Handebol 
em Cadeira de rodas e o Rugby em Cadeira de Rodas. 

 



Missão:  
Desenvolvimento de práticas esportivas voltadas a pessoa com 

deficiência, através de ações sustentáveis de gerenciamento e 

governança. 
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ASSOCIAÇÃO DE ESPORTES ADAPTADOS DE CAMPINAS 

Valores: 

 Transparência e eficácia em processos de gerenciamento; 

 Respeito à individualidade e diversidade; 

 Participação coletiva e trabalho em equipe. 

 



PROJETOS 
 Lei federal de Incentivo ao Esporte: Rugby em Cadeira de Rodas - Rendimento 

 Execução 2019  

 Numero de Atendidos diretos : 12 Atletas 

 Patrocinado: CCR Autoban  

 Principais Resultados: 

- Campeão Copa Caixa 

- Vice Campeão Brasileiro  
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Objetivo do presente projeto foi  garantir 

o acesso e a ampliação de oferta da 

prática desportiva realizadas pelas pessoas 

com deficiência física na região 

metropolitana de Campinas, através do 

Rugby em Cadeira de Rodas, modalidade 

Paralímpica. 
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PROJETOS 
 Fundo de Investimento de Esporte de Campinas – FIEC – Secretaria Municipal 

de Esporte e Lazer de Campinas - Execução 2018 - 2019  

 Rugby em Cadeira de Rodas – Rendimento  

 Numero de Atendidos diretos: 12 Atletas 

 Principais Resultados 2019: 

- Campeão Copa Caixa 

- Vice Campeão Brasileiro  
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Garantir a formação e participação dos 

beneficiados em praticas esportivas de 

caráter formador e competitivo, 

através de um processo sistematizado 

de treinamentos, contribuindo 

diretamente para a melhora das 

capacidades físiologicos, sociais e na 

atividades de vida  diária.  

 



PROJETOS 
 Fundo de Investimento de Esporte de Campinas – FIEC – Secretaria Municipal 

de Esporte e Lazer de Campinas   - Execução 2018  

 Escola de Formação em Esportes em Cadeira de Rodas  

 Numero de Atendidos diretos: 15 Alunos 
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Garantir a prática esportiva que como  

uma importante ferramenta na 

reabilitação e integração desses atletas na 

sociedade.                                                                                                              

  

Garantir a participação dos beneficiados 

em eventos esportivos de caráter 

pedagogico, através de um processo 

sistematizado de aulas voltadas para a 

iniciação esportiva, contribuindo 

diretamente para a melhora das 

capacidades físiologicas, sociais e na 

atividades de vida  diária. 



Apresentações e Participações 
Workshop Experimentações – Secretaria Municipal de Educação e Esportes - Várzea Paulista 

- 2019 

Tem por proposta trazer informações e aproximar da realidade da pessoa com deficiência a 

comunidade em geral, buscando ampliar a empatia e o conhecimento sobre a realidade 

cotidiana vivida por esta parcela da população. Como ferramenta principal de aproximação 

o esporte praticado por estas pessoas e relatado e se possível vivenciado através de 

experiências lúdicas e divertidas, gerando uma experiência única deste universo esportivo.  

Atendidos: 50 Professores da Rede Municipal de Várzea Paulista  

Data: 04/12/2019 
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Participação Virada Esportiva Inclusiva   

Projeto da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte  

Proponente: Instituto Incentivar Esporte e Cultura 

Data: 29/11/2019 

Patrocinador: WestRock 

Público: 150 pessoas 

    

9 

Apresentações e Participações 

OBJETIVO: Fomentar o movimento 

esportivo e paradesportivo em massa, 

estruturando espaços físicos e oferecendo 

acessibilidade social através de estações 

de vivências coletivas durante a semana 

do Dia Internacional da Pessoa com 

Deficiência 



 Workshop - Experimentações 

 Colégio Comunitária de Campinas 

 Data: 04/07/2019 

 Objetivo: Apresentação e vivencia esportiva da realidade da pessoa com 

deficiência e alunos do Colégio Comunitária de Campinas 

 Publico: 60 alunos  
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Apresentações e Participações 



 

 Workshop – Experimentações 

 Colégio Ângulo de Campinas 

 Data: 27/11/2019 

 Objetivo: Apresentação e vivencia esportiva da realidade da pessoa com 

deficiência e alunos do Colégio Angulo Campinas 

 Publico: 200 Alunos  
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Apresentações e Participações 



Apresentações e Participações 

 Workshop – Experimentações 

 SESC – São José dos Campos 

 Data: 06/03/2019 

 Objetivo: Apresentação e vivencia esportiva da realidade da pessoa com 

deficiência 

 Publico: 30 alunos 
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