
Relatório de Atividades
QUEM SOMOS

Somos uma associação promotora da modalidade de basquetebol, denominada Associação 
Basquetebol Arte de Pato Branco (Abap), sem fins lucrativos, fundada em março de 1999. 
Atualmente a Abap oportuniza atividades sociais, de categorias de base e rendimento.

ONDE ATUAMOS

A Abap está localizada em Pato Branco, no bairro Baixada, e atua com o objetivo de diminuir a 
oociosidade e vulnerabilidade de crianças e adolescentes e, também, captar, preparar e revelar 
atletas que virão a representar o município, através do Pato Basquete, com núcleos periféricos 
nas escolas da Rede Municipal, Estadual e nos Ginásios do Sesc e Sesi.

Ano 2019

Missão

Visão

- Honra
- Ética e transparência 
- Inclusão

- Trabalho em equipe
- Atitude e positividade
- Busca por excelência

Valores

Transformar a vida das pessoas através do basquetebol, enriquecendo 
cultural e fisicamente desde a criança, até a melhor idade.

Ser referência nacional como modelo de gestão com ênfase no 
desenvolvimento de atletas, resultados, sustentabilidade finaceira 

e popularidade do basquete.

Diretrizes Organizacionais

• PARTICIPAÇÃO NO NBB 2019/2020

Em julho de 2019, iniciaram os treinamentos para a participação na Liga 
Nacional de Basquete, no Campeonato do Novo Basquete Brasil - NBB 
2019/2020, no qual, o Pato Basquete, foi convidado a participar. O convite se 
deu a partir da participação da equipe na Liga Ouro 2019, onde a presença da 
torcida foi marcante e o projeto foi avaliado positivamente, após isso, a equipe 
adquiriu a franquia e tornou-se filiada à Liga Nacional de Basquete. Para este 
intuito, foram contratados 14 atletas, sendo cinco (05) titulares e nove (09) 
reserreservas. 

Entre os treinos, também foi realizado, em agosto, um amistoso contra a 
equipe do Circulo Militar de Curitiba, visando a integração entre os atletas, a 
busca por ritmo de jogo e entrosamento para o fortalecimento do time.

De novembro de 2019 a março de 2020 , foram realizados os jogos do NBB 
2019/2020, dentro e fora de casa, com jogos realizados contra as equipes do: 
Unifacisa (PB), Basquete Cearense (CE), Botafogo (RJ), Flamengo (RJ), Minas 
Tênis (MG), Brasília (DF), Mogi das Cruzes (SP), São José dos Campos (SP), São 
Paulo (SP), Corinthians (SP), Franca (SP), Bauru (SP), Clube Paulistano (SP) e 
Pinheiros (SP).

AAo final do NBB, a equipe não chegou ao pódio, mas conquistou a premiação 
de equipe Fair Play e alcançou o principal objetivo, que era a participação no 
maior campeonato de basquete do Brasil, apresentando o time de Pato Branco 
nacionalmente e aumentando o sentimento de união e orgulho dos 
pato-branquenses, por meio do esporte.  

De agosto a novembro de 2019, o Pato 
Basquete participou do Campeonato 
Paranaense Adulto, com jogos dentro e fora 
de casa, contra as equipes de: Londrina, 
Ponta Grossa, Campo Mourão, São José dos 
Pinhais e Maringá. 

AA equipe havia conquistado, em 2018, a 
segunda colocação, por isso, era desejo da 
Diretoria do Pato Basquete, buscar o titulo 
de 2019 e, também, usar a competição 
como preparação para a temporada 
2019/2020 do NBB.

• CAMPEÃO PARANAENSE ADULTO

Em fevereiro de 2019, foi realizada a seletiva de 
treinamentos Sub-17, para uma equipe masculina e outra 
feminina, no Ginásio do Sesc, contando com 30 
participantes. 

DDe abril a outubro, a equipe Sub-17 participou do 
Campeonato Estadual da categoria, com jogos dentro e 
fora de casa, contras as equipes de: Cascavel, Toledo, Foz 
do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon, Campo Mourão, 
Maringá, Cambé, Londrina, Sociedade Thalia de Curitiba e 
Circulo Militar de Curitiba.

EEm julho, em Palmas, a equipe Sub-17 masculina foi 
campeã dos Jogos da Juventude do Paraná – Fase 
Regional.

Em novembro, em Francisco Beltrão, na Fase Final dos 
Jogos da Juventude do Paraná, a equipe feminina Sub-17 
conquistou a 11ª colocação e a equipe masculina foi 
vice-campeã.

• VICE-CAMPEÃO DOS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ – DIVISÃO B

Em outubro, duas equipes Sub-14 participaram do Encontro Regional 
de Categorias de Base, organizado pela Federação Paranaense de 
Basketball, e, a equipe Sub-13, participou da Copa Brasil, em São José 
dos Pinhais. Os custos da participação nas disputas ficaram a cargo 
da Associação Basquetebol Arte de Pato Branco (Abap), 
mantenedora do Pato Basquete.

OOs atletas foram selecionados, pelo técnico da equipe, por meio dos 
treinamentos diários, observando e assiduidade, disciplina, evolução 
física, técnica e tática de cada aluno. 

NNo Encontro Regional de Categorias de Base, como a equipe é filiada 
à Federação Paranaense de Basketball, o Pato Basquete solicitou a 
sediação do Encontro Regional Sub-14. Os jogos aconteceram no 
Ginásio do Sesc. O Encontro teve duração de um dia e contou com a 
participação de 25 atletas, divididos em duas equipes, sendo que 
uma conquistou o 2º lugar e, a outra, o 3º lugar.

AA Copa Brasil Sub-13 teve duração de seis dias e foi realizada em São 
José dos Pinhais, o convite foi realizado pela equipe sede (São José 
dos Pinhais), sendo que nela participou uma equipe com 12 atletas, 
sendo cinco (05) titulares e (07) reservas. A equipe conquistou o 5° 
lugar nesta disputa.  

• ENCONTRO REGIONAL DE CATEGORIA DE BASE E COPA DO BRASIL SUB-13

LUIZ GUSTAVO NERI – CAMPEÃO SUL BRASILEIRO DE SELEÇÕES SUB 13

Após a participação nas aulas das Escolinhas 
de Basquete e nos campeonatos, o atleta 
Luiz Gustavo Neri apresentou um ótimo 
desempenho e foi convocado para a Seleção 
Paranaense Sub-13, na qual conquistou o 
título de Campeão Sul Brasileiro de Seleções. 

Em janeiro de 2019, a equipe adulto masculino, composta de 14 
atletas, sendo cinco (05) titulares e nove (09) reservas, iniciou a 
preparação para a Liga Ouro 2019, com treinos e um amistoso 
contra a equipe argentina, Siglo XXI, em Pato Branco, e outro 
contra a equipe de Joinville (SC), em Joinville, visando a integração 
entre os atletas, a busca por ritmo de jogo e entrosamento para o 
fortalecimento do time.

DDe fevereiro a abril, o Pato Basquete participou da Liga Ouro 2019, 
com jogos dentro e fora de casa, contras as equipes de: Campo 
Mourão (PR), Londrina (PR), Blumenau (SC), Rio Claro (SP), São 
Paulo Futebol Clube (SP), Cerrado (DF) e Unifacisa (PB).

OO Pato Basquete resolveu pleitear a vaga na Liga Ouro 2019, após 
ter participado dos Jogos Abertos do Paraná, Taça Paraná, 
Campeonato Paranaense, Campeonato Sul Brasileiro e Supercopa 
do Brasil, em 2018. Com isso, após comprovação de capacidade 
técnica e estrutural, assim como, de viabilidade financeira a equipe 
do Pato Basquete participou da Liga Ouro 2019 e conquistou a 7ª 
colocação.

• PARTICIPAÇÃO NA LIGA OURO 2019

• VICE-CAMPEÃO DO CIRCUITO CLASSIFICATÓRIO DA LIGA DAS AMÉRICAS NA ARGENTINA

Por meio de convite da Liga Nacional 
de Basquete, em agosto de 2019, a 
equipe - com 12 atletas, cinco (05) 
titulares e sete (07) reservas - 
participou do desafio Liga das 
Américas, com outras quatro equipes. 

OO desafio foi realizado na cidade de 
Corrientes, na Argentina, e o Pato 
Basquete conquistou o 
vice-campeonato.

De 12 a 15 de setembro, por meio de convite do 
Club El Coati, sediante da disputa, a equipe Sub-13 
viajou até Eldorado, na Argentina, onde participou 
da Copa Kenya. O torneio contou com a 
participação de 14 equipes, sendo 6 da Argentina, 
5 do Paraguai e 3 do Brasil. 

PPara a disputa, 12 atletas foram selecionados, 
entre as crianças e adolescentes que participaram 
das Escolinhas de Basquete. Os atletas foram 
selecionados pelo técnico da equipe, observando 
critérios como: presença, disciplina, evolução 
física, técnica e tática.

AAs despesas de transporte e arbitragem foram 
divididas entre os pais dos atletas e a hospedagem 
e alimentação foi realizada pelo clube sediante da 
Copa Kenya. A equipe conquistou o 6° lugar na 
Copa Kenya. 

• PARTICIPAÇÃO NA COPA KENYA SUB 13 NA ARGENTINA

• ESCOLINHAS

De fevereiro a dezembro, de 2019, foram realizados 
treinamentos de iniciação ao basquete com, 
aproximadamente, 150 crianças e adolescentes, de 6 a 14 anos. 

Para participar do projeto, os três professores contratados 
visitaram as escolas e colégios de Pato Branco, convidando as 
crianças e adolescentes. 

AAs aulas foram realizadas em vários locais de Pato Branco: 
Colégio São João Bosco, Colégio São Vicente, Colégio Cristo 
Rei, Colégio Castro Alves, Escola São Caetano - Irmãs Teatinas, 
CEU das Artes e do Esporte e Colégio Estadual São João.

AA partir dos encontros, os atletas que mais tinham afinidade 
com o esporte, bem como, mantinham a assiduidade nas aulas, 
disciplina, evolução física, técnica e tática, eram selecionados 
para participar de campeonatos.

IIndependente de classificação conquistada nas disputas, os 
principais objetivos foram alcançados, pois a prática do esporte 
foi divulgada e as crianças e adolescentes puderam conviver 
em um espaço de aprendizado e lazer. 

DEPOIMENTOS

“O Basquete foi algo pra mim que na primeira impressão eu já gostei muito,
porque conforme eu comecei a jogar, acabei gostando mais ainda, eu não sabia
que tinha tanta gente que jogava basquete, quero evoluir muito e continuar firme”.

Gustavo Alexandre, 15 anos

“ Eu acho o Basquete um esporte incrível, que trás muita qualidade de vida para as
pessoas, e o Basquete me trouxe muitos amigos e pessoas especiais que não pensava
que iria conhecer, eu amo muito o Basquete por conta disso também”.

Isadora Baú, 13 anos

“Meu nome é André, tenho 12 anos e treino Basquete no Colégio Estadual São João,
o que eu espero do Basquete para o ano que vem, é que a nossa escolinha cresça
tendo bastantes alunos, essa escolinha apóia crianças e adolescente a terem um
futuro bom”.

André, 12 anos

CONCLUSÃO

A Associação Basquetebol Arte de Pato Branco (Abap) vem atuando 
fortemente com o objetivo de divulgar a prática do basquete e, por meio 
dele, incentivar a convivência entre as crianças e adolescentes que 
vivem em diferentes situações sociais, promover a saúde, fortalecer 
vínculos familiares e comunitários e trabalhar valores, como a tolerância, 
a inclusão e o respeito.
OOs campeonatos e jogos que contaram com a participação das equipes 
de crianças e adolescentes do Pato Basquete, mais do que conquistar 
títulos, tinham como objetivo divulgar o esporte e a cidade de Pato 
Branco, apresentando para outros locais o trabalho realizado. As equipes 
também puderam conhecer outras realidades, aumentando seu 
conhecimento e expandindo seus horizontes.
CCom relação a equipe adulta, os jogos oportunizaram o encontro de 
amigos e de união, em um ambiente familiar, marcado pela presença de 
centenas de crianças, que torceram e se divertiram.
Com isso, a Abap dará continuidade aos trabalhos, buscando recursos 
para realizar mais projetos de inclusão e de divulgação da prática do 
basquete, beneficiando diretamente a comunidade onde está inserida.  


