
 
 

 
 

ONG Vida & Surf 
CNPJ: 21.984.337/0001-50       INSC. ESTADUAL: ISENTA 

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº3.725 DE 30 DE ABRIL DE 2019 

 

Rua das Gaivotas, 596 - Guaraú – Peruíbe/SP – 11750000 - Fones: (13) 99631 4826 - (13) 99745 8737 
Site: www.vidaesurf.org - E-mail: vidaesurf.msc@gmail.com 

 

Protocolo de entrega 

 

Peruíbe, 14 de outubro de 2019 

 

À Comissão de Monitoramento do CMDCA 

 

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

referente à execução no mês de setembro 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 – SETEMBRO 2019 

 

Número da parceira Período de Vigência  Período de Execução 

FO04/2019 13/06/2019 a 31/12/2019 01/09/2019 a 30/09/2019 

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 46                                                                                                                                                                                                                                           

 

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 
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Planejamento x       

Matrículas x       

Oficina de 

Sustentabilidade 

 x x x x x X 

Reunião de pais  X      

 

 Metas não atingidas 

  

O número de atendidos foi abaixo do que foi proposto. Para reverter essa 

situação, foram realizadas divulgação na escola EMEF José Roberto Preto e 

intensificado contatos com a Rede socioassistencial. 

Comparado ao mês de agosto, houve aumento de interessados. 

 

4. Resumo das atividades desenvolvidas 

 

 Oficina de Surf e Natação 

 

Durante o mês de Setembro as atividades planejadas da disciplina Surf 
direcionou a periodização base através de: anamnese individual e avaliação 
funcional de movimento; orientações e prescrições para estudantes de nível 
iniciante ao avançado sobre os movimentos principais como remada, drop e 
cavada; análise de movimento específico e filmagem;  
Lazer e passeio Banana Boat; Roteiro, estudo e planejamentos de Surf Trip. 
As atividades da disciplina Natação foram executadas em prol do 
condicionamento físico aeróbio, tendo em vista que grande parte de uma 
sessão de Surf o estudante permanecerá remando, deslocamento na água sem 
especificidade de nados; estratégias e protocolos intervalados surfuncional; 
noções de sobrevivência e resgate aquático. 

 

 Acompanhamento Pedagógico 

 

O acompanhamento pedagógico ocorreu de forma dinâmica e prática. Neste 

mês foi trabalhado: 

 Português (linguagem – oral e escrita, com atividades de leitura e 

caligrafia; 

 Criatividade: desenhos relacionados à aula do dia; 

 Matemática: contas de subtração 

 Meio ambiente: reutilização de folhas para confecção de crachá de 

identificação. 

Em alguns dias, a atividade desenvolvida foi o estudo para as provas 

escolares, em grupo, com o apoio da pedagoga e com a possibilidade de 

pesquisas na internet. 
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 Oficina de Cidadania 

 

A oficina de cidadania possibilitou ação ambiente sobre gestão de resíduos 

recicláveis e orgânicos; limpeza de praia- participando da Semana Mares 

Limpos e coleta seletiva. Também foi construído uma torre de húmus, 

reforçando o trabalho sobre meio ambiente 

Foram realizadas as assembleias, para os dois períodos, retomando o trabalho 

dos Grupos de Responsabilidades (limpeza, lanche, comunicação e 

assembleia), resultando em combinados de convivência, organizando a 

socialização entre atendidos, equipe e comunidade. 

Esta oficina é uma construção coletiva, leve em conta os interesses dos 

atendidos. Concretizando isso, foi realizada uma oficia de desenhos, espaço de 

aprendizados e muitas trocas. 

 

A técnica responsável iniciou as visitas domiciliares, a fim de viabilizar 

uma aproximação do profissional à realidade do beneficiário e de sua família. 

Estas visitas possibilitam que a entidade receba um feedback do trabalho. 

Através da escuta e observação, leva para a equipe pontos positivos e os que 

precisam de adequações. 

Também houveram contatos com a Rede Socioassistencial, a proposta é 

realizar uma roda de conversa com tema de interesse dos adolescentes em 

parceria com o CRAS Vila Erminda. 

As oficinas previstas foram realizadas, com qualidade e compromisso. 

Contamos com a participação de uma voluntária, oferecendo oficina de 

desenhos 

A entidade possibilitou, através de uma parceria, que mais um estudante 

fosse atendido com bolsa 100% Cursinho Pré Vestibulinho (CPin/ETEC), ao 

todo são 4 bolsistas.  

O acolhimento em maior tempo possibilita aos beneficiados um 

atendimento com maior qualidade, considerando suas potencialidades e 

viabilizando que alcancem seus sonhos. Na busca dessa realização, a entidade 

trabalha na concretização de parcerias, articulando cada vez mais o trabalho 

em rede. 

 

Anexos: 

Lista de presença e registros fotográficos 

 

Peruíbe, 14 de outubro de 2019 

 

  

____________________ 

Marcos Siqueira 

Coordenador Geral 
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