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RELATÓRIO CIRCUNSTACIADO – JULHO 2019 

 

Número da parceira Período de Vigência  Período de Execução 

FO04/2019 13/06/2019 a 31/12/2019 01/07/2019 a 31/07/2019 

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 36 

 

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      
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 Metas não atingidas 

  

O número de atendidos foi abaixo do que foi proposto, isso ocorreu por conta 

do período de férias escolares e muitas crianças e adolescentes estavam 

viajando. Outro ponto que colaborou para a baixa adesão foram as baixas 

temperaturas do inverno para realizar as oficinas esportivas. 

A oficina de natação não iniciou do referido mês, por conta das baixas 

temperaturas. 

 

4. Resumo das atividades desenvolvidas 

 

 Oficina de Surf 

Nas aulas de surf da parte da manhã, tivemos um retorno muito bom, 

pois no primeiro mês conseguimos um comprometimento das crianças e 

também dos pais. Houve muitas faltas, mas os pais tiveram o cuidado de 

justificar a falta por motivo de viagem ou de doença. Foi um mês muito 

frio e mesmo assim o ânimo das crianças não se deixou abalar. 

No período da tarde, os adolescentes passaram por dificuldades 

parecidas, no entanto, a adequação ao novo professor não foi muito 

boa, mas acreditamos que isso será sanado com a mudança desse 

professor. Pretende-se melhorar a propaganda das atividades na escola 

e em pontos estratégicos para alcançar a quantidade de matriculas 

propostas e também para melhorar o acesso para a proposta. 

As aulas práticas de natação não puderam ter início, por causa do frio e 

por isso foram realizadas atividades teóricas que antecederam as aulas 

de surf. 

 

 

 Acompanhamento Pedagógico 

No mês de julho, deu-se início as atividades pedagógicas, no entanto 

por se tratar de um mês de férias escolares foi adotada a estratégia de 

provocar as crianças em assuntos que possam ser de interesse delas 

para a elaboração de seu “sonho/projeto” antes de entrar profundamente 

em assuntos pedagógicos e assim deu-se início para discussões sobre 

qual importância de se adotar boas atitudes para se alcançar seus 

objetivos. No filme Extraordinário, por exemplo, foi discutido problemas 

que envolvem o bullyng. Por se tratar de uma atividade nova, 

percebemos que os estudantes tiveram uma certa resistência, mas 

acreditamos que com o início das pesquisas em cima dos temas 

propostos o interesse poderá aumentar.  

 

 Oficina de Cidadania 
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As oficinas de cidadania foram desenvolvidas para todas as turmas dos 

dois períodos. Iniciou com a construção do mural – O que entendemos 

por cidadania, onde todos escreveram ou desenharam o que entendem 

sobre o tema. 

Para as turmas da manhã, foram feitas construção das regras de 

convivência, através de forma lúdica eles construíram as regras através 

de desenhos. 

No período da tarde, onde a maioria são adolescentes, além da 

construção das regras de convivência, foi realizada a primeira 

assembleia geral, onde foram retomados os Grupos de 

Responsabilidade, decididos à iniciação de grupos de estudos para a 

ETEC, grupo de leitura e avalizados melhorias na execução do projeto. 

 

 

As atividades previstas foram realizadas, com a participação de todos 

que estavam presentes. O projeto visa um acolhimento em maior tempo, 

possibilitando aos beneficiados um atendimento com maior qualidade, 

maior tempo de convivência e atividades que promovam 

desenvolvimento social, educativo e esportivo a fim de colaborar na 

construção de cidadãos conscientes e responsáveis. 

 

 

 

 

 

Seguem anexos: 

Lista de presença e registros fotográficos 

 

 

 

 

Peruíbe, 09 de agosto de 2019 

 

  

 

 

 

____________________ 

Marcos Siqueira 

Coordenador Geral 
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