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RELATÓRIO CIRCUNSTACIADO – AGOSTO 2019 

 

Número da parceira Período de Vigência  Período de Execução 

FO04/2019 13/06/2019 a 31/12/2019 01/08/2019 a 31/08/2019 

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 41                                                                                                                                                                                                                                            

 

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 julho, houve aumento de interessados. 

 

4. Resumo das atividades desenvolvidas 

 

 Oficina de Surf e Natação 

 

As atividades executadas em Agosto foram dirigidas ao treinamento de 

base dos esportes surfe e natação; orientação teórica e prática de 

movimentos específicos do surfe, iniciação (drop e base), intermediário 

(remada, joelhinho, drop e cavada). Estabelecida metas de 

aproveitamento junto aos estudantes, orientação teórica e prática de 

alavanca propulsora no movimento específico, remada e deslocamento 

na Natação direcionada para o Surfe 

 

 

 Acompanhamento Pedagógico 

 

O acompanhamento pedagógico ocorreu de forma dinâmica e prática, 

desenvolvendo os projetos de pesquisas coletivos e individuais. 

No período da manhã, os projetos tiveram tema de esportes e ciências, 

resultando na construção do protótipo de um carro. As crianças 

desenvolveram pesquisas, rodas de conversa e receberam a tutoria da 

pedagoga. 

No período da tarde, os adolescentes iniciaram a construção do Projeto 

de Vida, pesquisando sobre possíveis profissões. Fortalecendo esse 

assunto, participaram de roda de conversa com a Psicóloga Joana 

Zwarg sobre orientação vocacional. 

Iniciaram a aplicação do roteiro de estudo, aprendendo a gerir tempo de 

estudo e pesquisa.  
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Em contato com a escola EMEF José Roberto Preto, recebemos o 

material escolar do fundamental II, a fim de contribuir para o estudo 

curricular dos estudantes, além de possibilitar um espaço para a prática 

do estudo. 

 

 Oficina de Cidadania 

 

No mês de agosto foi trabalhado o tema Honestidade. Para ambas as 

turmas, foram passados vídeos sobre o tema e realizadas rodas de 

conversas. 

Foi realizado roda de Conversa sobre o tema: Seu Corpo é seu maior 

tesouro – Diga não à violência sexual, utilizando o material recebido do 

CMDCA. 

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. 

 

 

As atividades previstas foram realizadas, com qualidade e compromisso. 

A entidade tem estreitado o vínculo com a escola do bairro que atende 

maior parte dos beneficiários, possibilitando um trabalho articulado e 

eficiente. 

Assumindo um compromisso com a educação, a entidade buscou 

parceria com um Cursinho Pré Vestibulinho (CPin/ETEC), para que os 

estudantes de 9º ano atendidos no projeto pudessem cursar o 

preparatório. A parceria garante que 3 estudantes farão o curso com 

100% de bolsa até dezembro de 2019. 

O acolhimento em maior tempo possibilita aos beneficiados um 

atendimento com maior qualidade, considerando suas potencialidades e 

viabilizando que alcancem seus sonhos.  

 

 

Seguem anexos: 

Lista de presença e registros fotográficos 

 

Peruíbe, 03 de setembro de 2019 

 

  

 

 

____________________ 

Marcos Siqueira 

Coordenador Geral 
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