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Protocolo de entrega 

 

Peruíbe, 10 de dezembro de 2019 

 

À Comissão de Monitoramento do CMDCA 

 

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

referente à execução no mês de novembro 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 – OUTUBRO 2019 

 

Número da parceira Período de Vigência  Período de Execução 

FO04/2019 13/06/2019 a 31/12/2019 01/11/2019 a 30/11/2019 

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 50 

 

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 

 

No mês de Novembro o período específico inicia-se para o time de Surf e as 

turmas de estudantes são separadas conforme suas especificidades de aulas. 

Na adaptação foram incentivados a treinarem a remada, sendo conduzidos 

pela professora nos deslizes deitados ou em pé, conforme prontidão de cada 

indivíduo. 

Na iniciação foram incentivados a treinarem a remada e Drop sem auxílio 

buscando a autonomia nos movimentos. 

As crianças foram incentivadas a praticarem a técnica meditativa de 

consciência da respiração através de um momento de meditação guiada. 

Os estudantes intermediários avançaram no movimento de joelhinho tartaruga 

e golfinho.  

O treinamento físico funcional foi realizado em momentos específicos para os 

jovens; e para as crianças a introdução do conhecimento de anatomia 

biomecânica. 

Na Natação os exercícios funcionais e específicos com a prancha, remada, 

controle (sentar e virar) e joelhinhos foram executados com todos os 

estudantes.  

A oficina de Surf feminino e atividades aquáticas para mulheres foram 

realizadas atividades de adaptação nas pranchas de Surf e Body Boarding, 

consciência corporal aquática e condicionamento físico através de exercícios 

com estímulos aeróbios e de treinamento de força. 

 

 

 Acompanhamento Pedagógico 

 

Nesta oficina as atividades mudam conforme o período e idade dos atendidos. 

No período da manhã, foram trabalhados: 

*Caça palavras educativo; 

*contas com material educativo; 

*cuidado com as suculentas; 

*aula de relaxamento; 

*juntando as sílabas com material reciclado; 

*calculando e jogando amarelinha; 

*todas as histórias; 

*pratique a escrita explicação da onde vem? 

*descobrindo objetos. 

Para os adolescentes, foi conduzida as pesquisas que resultaram em uma 

apresentação final (TCC), onde levantaram os temas, produziram material 

escrito e apresentaram para os familiares e equipe. 
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 Oficina de Cidadania 

 

A oficina de cidadania manteve as assembleias mensais para os dois períodos. 

Nestes espaços são trabalhados a importância da fala, escuta e da articulação 

das propostas entre os participantes. O espaço democrático permite essas 

construções, potencializando a autonomia de crianças e adolescentes.  

Os estudantes produziram placas de conscientização ambiental para serem 

espalhadas pelo bairro do Guaraú, com mensagens de educação e cuidados 

com a Área de Proteção Ambiental (APA). 

Para fortalecer o vínculo com as famílias, além das oficinas de Surf e Natação 

foram oferecidos tratamento através do Reiki, para famílias em situação de 

vulnerabilidade emocional.  

 

A entidade participou da personalização de um mural na praia, onde 

adolescentes pintaram sob a supervisão de um artista local e da equipe 

da ONG.  

Recebemos a visita de uma voluntária que conduziu oficinas de voleibol, 

trazendo conhecimento técnico para nossos atendidos. 

A entidade participou de uma reunião na EMEF José Roberto Preto junto 

com a diretora Luciana e a supervisora Denise, apresentando o projeto 

realizado e buscando informações sobre a possibilidade de uma parceria 

entre educação e a ONG. 

Finalizando o mês de novembro, tivemos duas rodas de conversa sobre 

Sexualidade, conduzida pela especialista Bruna Viola, pedagoga com 

especialização em sexologia pela Faculdade de Medicina do ABC, 

recém eleita conselheira tutelar. Para os adolescentes a dinâmica foi 

esclarecer as dúvidas, levantadas por eles. Para os pais, a proposta foi 

conversar sobre sexualidade e adolescência. 

  

Seguem anexos: 

Listas de presenças e registros fotográficos 

 

 

Peruíbe, 09 de dezembro de 2019 

 

  

 

____________________ 

Marcos Siqueira 

Coordenador Geral 
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