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Importância quantitativa

2a Divisão- NÚMERO DE
EMBARCAÇÕES/TOTAL= 136
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Importância qualitativa

2a Divisão- pontuação no ranking
nacional
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Importância qualitativa
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Diagnóstico – Projeto Meninos do Lago
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Força
• Patrocinador envolvido e entusiasta com

as atividades desportivas;
• Canal artificial à disposição para treinos;
• Bons equipamentos e número de

professores suficientes para a demanda;
• Treinamento junto a atletas de alto

rendimento;
• Uma estrutura organizacional

pequena, porém experiente e com
conhecimento de gestão desportiva;

• Boa utilização dos recursos disponíveis;
• Parceria com escolas públicas.

Fraqueza
• Falta de local apropriado para guarda de

equipamentos;
• Capacitação dos professores e metodologia de

trabalho deficientes, principalmente para o
período de iniciação, o que resulta em alto índice
de desistência de atletas;

• Descrições deficientes  das funções e ausência de
organograma;

• Cultura de inserir culpados e não assumir
responsabilidades entre treinadores além de
grande resistência à mudanças;

• Dificuldade dos treinadores em seguir
planejamento;

• Falta de comprometimento da equipe com metas
quantitativas e qualitativas;

• Falta de água por longos períodos
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Oportunidade
• Aproveitar os Jogos Rio2016, para atrair

mais atletas e patrocinadores através da
LIE;

• Aproveitamento das piscinas das Escolas
da Vila C para ampliação das atividades;

• Inserir o Projeto na MD, buscando em futuro
próximo ter outra opção para pista de
treinamento;

• Ampliar o trabalho do Meninos do Lago em
outros Municípios lindeiros, com a
participação da IB.

• Trabalhar com universitários/Gustavo

Ameaça
• Mudanças de Governo;
• Projetos trienais, com enorme morosidade nas

renovações;
• Atividades realizadas em áreas de preservação

ambiental com alta incidência de animais
silvestres;

• Crescente cultura de litígio;
• Nível baixo educacional dos atletas e familiares;
• Falta da cultura desportiva em Foz do Iguaçu;
• Metas sociais sob as quais não existe a expertise

necessária dos profissionais da Proponente.
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Visão, Missão e Principais Valores
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Visão

 Visão – “O Projeto Meninos do Lago se
dedica à divulgação da cultura do
olimpismo e à preparação de atletas e
árbitros residentes na Região da Costa
Oeste do Paraná, para representarem o
Brasil nas modalidades de Canoagem
Slalom e Canoagem Velocidade, nos
principais eventos internacionais”.

Até 2015

Significa a imagem que a organização pretende para o seu futuro.
***sua definição favorece que os membros da organização compartilhem o sonho
futuro.

 Visão – “O Projeto Meninos do Lago se
dedica à divulgação da cultura do
olimpismo e à preparação de atletas e
árbitros residentes na Região da Costa
Oeste do Paraná, para representarem o
Brasil nas modalidades de Canoagem
Slalom e Canoagem Velocidade, nos
principais eventos internacionais”.

Olimpismo

***Filosofia de vida que defende a formação de uma consciência pacifista, democrática, humanitária, cultural e ecológica por meio
da prática esportiva.
***Seu objetivo é colocar o esporte a serviço do homem, a partir da criação de um estilo de vida baseado na alegria do esforço físico
e no respeito entre os cidadãos, contribuindo para o desenvolvimento do indivíduo e fortalecendo a compreensão e a união entre os
povos.
***Seus ideais são: a)- a participação em massa; b)- a educação por intermédio do esporte; c)- a promoção do espírito coletivo, do
intercâmbio cultural e da compreensão internacional; d)- a busca pela excelência.

Ao respeitar regras e adversários e ao fazer da disputa esportiva uma oportunidade para o engrandecimento do espírito, você estará
praticando o Olimpismo.

 Visão – “O Projeto Meninos do Lago se
dedica à divulgação da cultura do
olimpismo e à preparação de atletas e
árbitros residentes em Foz do Iguaçu para
representarem o Brasil na modalidade de
Canoagem Slalom a nível nacional e
internacional”.

Em 2016

Significa a imagem que a organização pretende para o seu futuro.
***sua definição favorece que os membros da organização compartilhem o sonho
futuro.

 Visão – “O Projeto Meninos do Lago se
dedica à divulgação da cultura do
olimpismo e à preparação de atletas e
árbitros residentes em Foz do Iguaçu para
representarem o Brasil na modalidade de
Canoagem Slalom a nível nacional e
internacional”.

Olimpismo

***Filosofia de vida que defende a formação de uma consciência pacifista, democrática, humanitária, cultural e ecológica por meio
da prática esportiva.
***Seu objetivo é colocar o esporte a serviço do homem, a partir da criação de um estilo de vida baseado na alegria do esforço físico
e no respeito entre os cidadãos, contribuindo para o desenvolvimento do indivíduo e fortalecendo a compreensão e a união entre os
povos.
***Seus ideais são: a)- a participação em massa; b)- a educação por intermédio do esporte; c)- a promoção do espírito coletivo, do
intercâmbio cultural e da compreensão internacional; d)- a busca pela excelência.

Ao respeitar regras e adversários e ao fazer da disputa esportiva uma oportunidade para o engrandecimento do espírito, você estará
praticando o Olimpismo.



Principais valores

Quando se fala em disciplina, surge logo a imagem de um
treinador intransigente, rigoroso em excesso, a cobrar tudo.
Disciplina tem a ver com consciência. Ninguém obriga
ninguém a nada, as pessoas devem ser convencidas. O jovem
atleta deverá ser convencido de que a disciplina é boa
estratégia, não só para a próxima competição. A disciplina no
respeito aos horários, por exemplo, é fundamental para
demonstrar comprometimento com o trabalho, com o projeto
em curso. Para um atleta, disciplinar a prática desportiva e os
hábitos de vida deve ser prioridade. A DISCIPLINA É A PONTE
QUE LIGA OS SONHOS ÀS REALIZAÇÕES.

Quando se fala em disciplina, surge logo a imagem de um
treinador intransigente, rigoroso em excesso, a cobrar tudo.
Disciplina tem a ver com consciência. Ninguém obriga
ninguém a nada, as pessoas devem ser convencidas. O jovem
atleta deverá ser convencido de que a disciplina é boa
estratégia, não só para a próxima competição. A disciplina no
respeito aos horários, por exemplo, é fundamental para
demonstrar comprometimento com o trabalho, com o projeto
em curso. Para um atleta, disciplinar a prática desportiva e os
hábitos de vida deve ser prioridade. A DISCIPLINA É A PONTE
QUE LIGA OS SONHOS ÀS REALIZAÇÕES.
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Missão

 “Preparar desportiva, ambiental e
intelectualmente atletas e voluntários para
representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de
2016 e 2020, buscando sempre atingir o
nível de excelência nos eventos
internacionais. Os atletas e voluntários do
Projeto Meninos do Lago devem inspirar a
nossa sociedade, especialmente a nossa
juventude, a adotar a filosofia do olimpismo
e aspirar a excelência no esporte e em suas
vidas”.

Constitui a verdadeira razão de existência de uma organização. Na definição
deve estar claro a resposta para quatro questionamentos: 1- Por que existe a
organização; 2- Quais são os objetivos que pretende conseguir; 3- A quem estão
destinados seus serviços; 4- Como irá cumprir o objetivo final.

 “Preparar desportiva, ambiental e
intelectualmente atletas e voluntários para
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2016 e 2020, buscando sempre atingir o
nível de excelência nos eventos
internacionais. Os atletas e voluntários do
Projeto Meninos do Lago devem inspirar a
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Projeto Meninos do Lago devem inspirar a
nossa sociedade, especialmente a nossa
juventude, a adotar a filosofia do olimpismo
e aspirar a excelência no esporte e em suas
vidas”.

Constitui a verdadeira razão de existência de uma organização. Na definição
deve estar claro a resposta para quatro questionamentos: 1- Por que existe a
organização; 2- Quais são os objetivos que pretende conseguir; 3- A quem estão
destinados seus serviços; 4- Como irá cumprir o objetivo final.

 “Preparar desportiva, ambiental e
intelectualmente atletas e voluntários para
representação brasileira no Campeonato
Mundial Júnior e Sub23 de 2019 e Jogos
Olímpicos de 2020, buscando sempre
atingir o nível de excelência nos eventos
internacionais. Os atletas e voluntários do
Projeto Meninos do Lago devem inspirar a
sociedade, em especial os jovens, a adotar
os ideais olímpicos e aspirar sempre a
excelência no esporte e em suas vidas”.
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os ideais olímpicos e aspirar sempre a
excelência no esporte e em suas vidas”.
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Faixa Branca

 Trata-se da fase de conhecimento da modalidade e o despertar para uma paixão. A
preocupação primeira é desenvolver uma atividade desportiva prazerosa e segura.
Objetiva-se aqui que o canoísta desenvolva boas noções de como proceder no meio líquido
em caso de sua embarcação virar, saiba se comunicar em caso de acidente, adquira a
responsabilidade com a manutenção e manuseio de seus equipamentos, entenda os
principais valores do projeto e que aprenda algumas manobras básicas da navegação.

 Trata-se da fase de conhecimento da modalidade e o despertar para uma paixão. A
preocupação primeira é desenvolver uma atividade desportiva prazerosa e segura.
Objetiva-se aqui que o canoísta desenvolva boas noções de como proceder no meio líquido
em caso de sua embarcação virar, saiba se comunicar em caso de acidente, adquira a
responsabilidade com a manutenção e manuseio de seus equipamentos, entenda os
principais valores do projeto e que aprenda algumas manobras básicas da navegação.

Prazo: 24 semanas = 6 meses - independentemente no número de aulas semanais
Objetivo satisfatório = Após 6 meses o aluno deve ser promovido para a faixa amarela se o treinador sentir que
os objetivos acima estão sendo dominados de forma satisfatória.
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principais valores do projeto e que aprenda algumas manobras básicas da navegação.

Prazo: 24 semanas = 6 meses - independentemente no número de aulas semanais
Objetivo satisfatório = Após 6 meses o aluno deve ser promovido para a faixa amarela se o treinador sentir que
os objetivos acima estão sendo dominados de forma satisfatória.


