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Protocolo de entrega 

 

Peruíbe, 10 de janeiro de 2020 

 

À Comissão de Monitoramento do CMDCA 

 

Nesta data, A ONG Vida & Surf entrega seu relatório circunstanciado 

referente à execução no mês de dezembro de 2019 do Projeto Vai Além do Mar 

referente ao termo de Fomento FO04/2019.  

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

____________________ 

Marcos Siqueira 

Coordenador Geral 

ONG Vida & Surf 
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RELATÓRIO CIRCUNSTACIADO – DEZEMBRO 2019 

 

Número da parceira Período de Vigência  Período de Execução 

FO04/2019 13/06/2019 a 31/12/2019 01/12/2019 a 31/12/2019 

Nome da Organização: ONG Vida & Surf 

Endereço: Rua das Gaivotas, 596 – Guaraú – Peruíbe/SP 

CNPJ: 21.984.337/0001-50 

Nome do Órgão Repassador: Fundo CMDCA / Prefeitura Municipal de 
Peruíbe 

Objeto da Parceria: Vai Além do Mar  

 

1. Informações gerais do mês 

 

Programação de atendidos 50 

Atendidos 51 

 

Público alvo: crianças e adolescentes de 06 a 16 anos. 

 

2. Descrição das metas de Atendimento 

 

1. 100% dos atendidos participando de atividades de pesquisa e estudo. 

2. 100% dos atendidos com acompanhamento pedagógico. 

3. 100% dos atendidos desenvolvendo habilidades esportivas. 

4. 100% dos atendidos com participação em oficinas de cidadania. 

 

3. Cronograma de atividades 

 

 Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Oficina de Surf  x x x x x x 

Oficina de Natação  - x x x x x 

Acompanhamento 
pedagógico 

 x x x x x x 

Oficina de 
Cidadania 

 x x x x x x 

Planejamento x       

Matrículas x       

Oficina de 
Sustentabilidade 

 x x x x x X 

Reunião de pais  x   x   
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4. Resumo das atividades desenvolvidas 

 

• Oficina de Surf e Natação 

 

Na oficina de Surf,  os atendidos foram separados em níveis de aprendizagem; 
- adaptação e introdução ao Surf; - iniciação e aprendizagem de movimentos 
específicos; - avançados.  
Já na Natação as crianças de nível avançado participaram de introdução aos 
exercícios específicos joelhinho tartaruga  e joelhinho golfinho; através de vídeo 
aula; orientação do movimento no solo, na piscina e no mar. 
A conclusão da oficina de Natação aponta para o planejamento do semestre 
seguinte a partir de níveis separados por experiência aquática: - adaptação ao 
meio líquido, a proposta será acolher a todos apresentando a água e suas 
possibilidades; - iniciação aos tipos de deslocamento na água, nados e 
introdução de exercícios específicos do Surf; - avançado para o condicionamento 
aeróbio e muscular na água; autocontrole e gestão de segurança; exercícios 
específicos do Surf.  

 

• Acompanhamento Pedagógico 

A oficina de cidadania praticou atividades recreativas neste mês, tendo em vista 

o período de férias escolares. 

As atividades foram realizadas na sede da entidade e também na praia, foram: 

vôlei, jogos interativos, dança e brincadeiras. 

Também foi confeccionado uma árvore de Natal utilizando material reciclado, 

papel, papelão. 

 

• Oficina de Cidadania 

No mês de dezembro não ocorreram as assembleias, mas espaços de conversa 

onde os temas eram trazidos pelos estudantes. Foi falado sobre comportamento, 

sentimentos e expectativas pessoais para o ano de 2020. 

 

A entidade proporcionou uma oficina de Meditason para todos os 

atendidos, uma experiência diferenciada, com meditação, instrumentos e 

musicalidade. 

Dia 11 foram entregues os certificados de participação, inclusive às mães 

atendidas. Momento de emoção para muitas crianças e adolescentes, 

pois é o reconhecimento da dedicação e do desenvolvimento pessoal, 

físico e emocional. 

O encerramento das atividades contou com um dia de brincadeiras e 

diversões, com o aluguel de um brinquedo pago por uma empresa 

parceira da entidade. 

Em dezembro findou a parceria com o CPin/ETEC, com a participação 

dos estudantes no Vestibulinho da ETEC no dia 15. Acredita-se que boa 

parte terão resultados positivos, pois houve muita dedicação e estudos. 
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O projeto finalizou o ano de 2019, atendendo crianças, adolescentes, 

mães e comunidade de forma responsável e coerente. A prática do 

esporte visando a qualidade de vida, a possibilidade do espaço de fala, 

escuta e acolhimento fortalecendo vínculos e o compromisso com a 

educação são a missão da ONG Vida & Surf, seus frutos serão colhidos 

por toda sociedade. 

 

 

Seguem anexos: 

Listas de presenças e registros fotográficos 

 

 

Peruíbe, 10 de janeiro de 2020 

 

  

 

 

____________________ 

Marcos Siqueira 

Coordenador Geral 
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