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Protocolo de entrega 
 

Peruíbe, 18 de novembro de 2019 

 

À Comissão de Monitoramento do CMDCA 

 

Nesta data, A ONG Vida & Surf entrega seu relatório circunstanciado 
referente à execução no mês de outubro de 2019 do Projeto Vai Além do Mar 
referente ao termo de Fomento FO04/2019.  

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

____________________ 
Marcos Siqueira 

Coordenador Geral 
ONG Vida & Surf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vidaesurf.com.br/
mailto:vidaesurf.msc@gmail.com


 
 

ONG Vida & Surf – CNPJ: 21.984.337/0001-50 
Rua das Gaivotas, 596 - Guaraú – Peruíbe – 11750000 -  Fones: (13) 99631 4826 - (13) 99745 8737 

Site: www.vidaesurf.com.br - E-mail: vidaesurf.msc@gmail.com 
 

 

 
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO – OUTUBRO 2019 

 
Número da parceira Período de Vigência  Período de Execução 

FO04/2019 13/06/2019 a 31/12/2019 01/10/2019 a 31/10 /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 

 
No mês de Outubro foram ministrados os temas de Surf movimentos base 
(remar, sentar na prancha, virar a prancha, remar e drop), os estudantes que 
participaram das aulas tiveram ótimo aproveitamento. Executaram em aulas e 
os movimentos funcionais para o condicionamento físico do esporte Surf e 
participaram de filmagem prática no mar. Os estudantes vivenciaram os 
movimentos dos tipos de nados (sobrevivência, submerso, crawl, costa, peito e 
borboleta) e treinaram o drop e alternância de bases em superfície instável na 
piscina. Participaram de aula prática de RCP Reanimação Cardio Pulmonar. 
Com intuito de aproximar as famílias das ações da entidade, deu se 
continuidade às oficinas de Surf para as Mães, afim de possibilitar a mesma 
vivência oferecidas aos seus filhos e filhas. A adesão foi significativa, a 
proposta é que além da prática esportiva seja um momento de acolhimento que 
visa utilizar o movimento corporal e o esporte como ferramenta terapêutica. 

 
• Acompanhamento Pedagógico 

 
Nesta oficina foram trabalhados principalmente a disciplinas de português e 
matemática. Em português foram escrita oral, leitura e noções de inglês. Em 
matemática, o conteúdo foi contas de adição com tampinhas de garrafa pet e 
caixa de ovo. As intervenções do acompanhamento pedagógico perpassam as 
oficinas de sustentabilidade, trabalhando diariamente a preservação do meio 
ambiente, cuidados e sustentabilidade. Os valores como respeito, honestidade, 
amor e gratidão são trabalhados e expressados no convívio diário. 
  
 

• Oficina de Cidadania 
 

A oficina de cidadania realizou as assembleias mensais, reforçando a questão 
da responsabilidade social, o quanto as ações individuais refletem na vida do 
outro, da vida em sociedade. Os estudantes participam, fazendo reflexões e 
trazendo para o debate esse valor. 

As conversas dentro de todas as oficinas perpassam os valores da entidade 
(Afetividade, Honestidade, Positividade, Respeito, Responsabilidade e 
Solidariedade), com intuito de desenvolver na equipe, atendidos e comunidade 
ações responsáveis e conscientes.  

Ainda na oficina de cidadania foi abordado os impactos do resíduo óleo e 
algumas maneiras de reduzir e reutilizar. Com as crianças de maneira mais 
lúdica e com os adolescentes de forma mais séria. 
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Fortalecendo a parceria com a escola e atendendo a demanda dos estudantes, 
uma professora de matemática passou a oferecer plantões uma vez por 
semana.  
No sábado dia 05/10, a pedido da direção da EMEF José Roberto Preto, 
as crianças atendidas na ONG através do projeto Cultura para Todos, 
participaram da reposição de aula com uma apresentação de dança. 
 
No dia 15/10 outubro, recebemos a visita dos fundadores da escola Politéia de 
São Paulo. Uma escola que oferece Ensino Fundamental de 1º a 9º anos e 
Educação Infantil pré-escolar (para crianças de 4 e 5 anos) a partir de um 
olhar para as crianças e adolescentes como sujeitos da aprendizagem e 
com base na educação democrática. Eles possibilitaram oficinas para as 
duas turmas e apresentaram a proposta da escola, despertando a 
curiosidade para essa forma inovadora de ensino. É uma das escolas 
que a entidade se inspira para o projeto Vai Além do Mar. 
Outro evento proporcionado aos adolescentes atendidos com bolsa no 
Cursinho Pré Etec (CPin), foi a participação na SEMATEC 2019, uma 
feira anual que demonstra e socializa, projetos desenvolvidos por alunos dos 
cursos Técnicos e do Ensino Médio da ETEC DE PERUÍBE. A visita foi 
monitorada pelo Coordenador do Cursinho, professor Renato Tosto. 
Finalizando o mês, dia 30 realizamos uma reunião de pais, apresentando 
as ações desenvolvidas, criando um espaço de escuta e acolhimento às 
famílias. 
 
Seguem anexos: 
Listas de presenças e registros fotográficos 
 
 
 
 
Peruíbe, 18 de novembro de 2019 

 
  
 
 

____________________ 
Marcos Siqueira 

Coordenador Geral 
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