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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 

 

CONSIDERANDO os Decretos Municipais abaixo relacionados, 

DECRETO Nº 1.088 de 13 de março de 2020 que dispõe sobre medidas de prevenção 

ao contágio do novo Coronavírus (COVID -19) 

DECRETO Nº 1.112 de 30 de março de 2020 que dispõe sobre a prorrogação das 

medidas de prevenção e enfrentamento do Coronavírus (COVID -19) 

DECRETO Nº 1.143 de 13 de abril de 2020 que decreta Estado de Calamidade Pública 

no município em decorrência do novo Coronavírus (COVID -19) 

DECRETO Nº 1.145 de 14 de abril de 2020 que dispõe sobre a prorrogação das 

medidas de prevenção e enfrentamento do Coronavírus (COVID -19)  

DECRETO Nº 1.175 de 30 de abril de 2020 que dispõe sobre a prorrogação das 

medidas de prevenção e enfrentamento do Coronavírus (COVID -19) 

DECRETO Nº 1.183 de 11 de maio de 2020 que dispõe sobre a prorrogação das 

medidas de prevenção e enfrentamento do Coronavírus (COVID -19) 

DECRETO Nº 1.193 de 22 de maio de 2020 que dispõe sobre a prorrogação das 

medidas de prevenção e enfrentamento do Coronavírus (COVID -19) 

DECRETO Nº 1.201 de 31 de maio de 2020 que dispõe sobre a prorrogação das 

medidas de prevenção e enfrentamento do Coronavírus (COVID -19) 

DECRETO Nº 1.205 de 05 de junho de 2020 que dispõe sobre as medidas de 

prevenção e enfrentamento do Coronavírus (COVID -19) 

DECRETO Nº 1.229 de 20 de junho de 2020 que dispõe sobre as medidas de 

prevenção e enfrentamento do Coronavírus (Covid-19), 

 

Esta instituição informa as medidas adotadas no período de 01/02/2020 a 31/05/2020, 

referentes ao Projeto REFORÇAR, INFORMATIZAR E BRINCAR. 

 

1. DIFICULDADES ENCONTRADAS DURANTE O PERÍODO EM RAZÃO DA 

PANDEMIA DO CORONAVIRUS: 

Iniciamos o mês com cadastro dos alunos pré-inscritos. Em seguida, a equipe se reuniu 

para analisar minuciosamente cada ficha e ver a real situação de cada criança para 

finalmente fazermos as inscrições. Com as crianças selecionadas iniciamos as 

atividades. Cabe ressaltar que estas são pensadas de forma continuada. Outra 

estratégia utilizada é de uma rotina: segundas e sextas feiras atividades específicas, 

terça quarta e quintas feiras atividades semanais de caráter educativo, como: oficinas 
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diversas, recreação dirigida, dentre outras. No entanto, o final do mês de março 

infelizmente, tivemos adaptar nosso cronograma de devido a pandemia do novo 

Coronavírus- COVID19 que assolou no só o nosso município, como o mundo todo, que 

gerou a princípio uma dificuldade para a equipe, pois como foi algo que ninguém 

esperava. A esquipe realizou várias reuniões para poder traçar novas estratégias para 

que pudesse realizar o atendimento das crianças mesmo que remotamente. 

 

2. ATIVIDADES QUE DEIXARAM DE SER DESENVOLVIDAS CONFORME O PLANO 

DE TRABALHO, EM RAZÃO DA PANDEMIA: 

O objetivo do projeto tem como tema central a inclusão digital para 20 crianças e 

adolescentes entre 04 a 10 anos das comunidades Oswaldo Cruz, Vila São José e 

adjacências do Valparaiso, sendo beneficiadas indiretamente mais de 80 familiares, que 

também participaram das ações do Projeto de Informática.   

O projeto adotou como metodologia a entrega das atividades para as crianças depois 

de algumas reuniões para que se tivesse um melhor aproveitamento do cronograma 

proposto, porém nesse primeiro momento foi bem complicado para definir a melhor 

estratégia. Trabalhamos em duas frentes: informes de conscientização para os 

familiares via whatsapp e na entrega do material. 

 

3. ATIVIDADES QUE FORAM DESENVOLVIDAS CONFORME AS CONDIÇÕES 

EXISTENTES: 

 Distribuição de alimentos, material de higiene e máscaras para as famílias 

atendidas;  

 Entrega de atividades e de conscientização sobre a pandemia para os atendidos 

do projeto; 

 Disponibilizamos em nossas redes sociais constantes informações sobre como 

prevenir deste vírus; 

 Temos nos colocado inteiramente a disposição das famílias atendidas, tanto no 

aspecto de apoio as necessidades básicas, como na orientação para que não 

aja a propagação do Covid- 19. 

 Acompanhamos via ligação telefônica e Whatsapp as famílias atendidas pelo 

projeto, para sabermos qual a condição de cada familiar nesse período. 

 Informes dos últimos acontecimentos da pandemia no município e prevenção. 
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4. EQUIPE ENVOLVIDA NO PROJETO QUE TRABALHOU DURANTE O PERÍODO 

MENCIONADO ACIMA: 

Sim, Orientando os alunos atendidos via Whatsapp. Construindo e enviando e 

atividades, tanto educacionais quanto lúdicas para os atendidos, para garantir a 

manutenção mínima da rotina das crianças e adolescentes atendidos.  

 

5. EQUIPE ENVOLVIDA NO PROJETO QUE TEVE SEU CONTRATO SUSPENSO DE 

ACORDO COM A LEI FEDERAL 14420/20 (SUSPENSÃO DE CONTRATOS) E 

PRORROGAÇÕES ATRAVÉS DOS DECRETOS 10422/20 E 10.470/20, DURANTE O 

PERÍODO MENCIONADO ACIMA: 

Não 

 

6. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROJETO, 

UTILIZADOS DURANTE O PERÍODO: 

 Máscaras: estão sendo usadas pela equipe e também repassadas para as 

crianças e famílias atendidas pelo projeto. 

 Álcool gel: estamos disponibilizando também para os familiares dos atendidos 

e espalhamos por todo os setores do projeto. 

 Material de limpeza em geral: para uso interno da instituição 

 Termômetro: entradas das pessoas no projeto 

 Tapete sanitizante: entrada do projeto 

 

7. HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS ATENDIMENTOS (SE HOUVER), 

DURANTE O PERÍODO: 

 
O horário de funcionamento foi de 09:00hs às 16:30hs de segunda a sexta 

 

8. FORAM CONSIDERADAS TODAS AS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS PARA 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DENTRO DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA 

PANDEMIA? 

Sim, a equipe está fazendo o possível para dar o melhor para os atendidos. 

 

9. OUTRAS INFORMAÇÕES QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS: 
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Petrópolis, 31 de maio 2020 

 

 

 

_____________________________________ 

Responsável pelo Projeto 

 

 

_____________________________________ 

Responsável legal da Instituição 
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                                                                      Relatório de Execução do Objeto – OSC 

 
Nome da Entidade: PROJETO C3 ASSOCIAÇÃO JOVENS EM AÇÃO CNPJ: 08.519.227/0001-50 
              
Nome do Projeto: REFORÇAR, INFORMATIZAR E BRINCAR 
O objetivo da proposta tem como tema central a inclusão digital para a população, proporcionando benefícios além da inclusão digital, com estratégias 

ampliando as informações da linguagem virtual e das diferentes ferramentas disponibilizadas pela informática e através da internet. 

Serão beneficiadas de forma direta 20 crianças e adolescentes entre 04 a 10 anos das comunidades Oswaldo Cruz, Vila São José e adjacências do 

Valparaiso, sendo beneficiadas indiretamente mais de 80 familiares, que também participaram das ações do Projeto de Informática. 

As estratégias visam a prevenção, com atividades semanais no contra turno escolar, a promoção de capacitação digital as crianças e adolescentes em 

risco social, melhoria no conhecimento e na sua preparação para o futuro, bem como estratégias de cidadania, garantia de direitos aos seus familiares. 

A capacitação digital no contexto da parceria engloba ensino da informática, uso das ferramentas e linguagens do computador, acesso à internet para 

pesquisas, acesso a direitos e equipamentos de forma on-line, ampliação na sua visão de mundo e de realidade. OBS: todas as ações têm com estratégias 

o fortalecimento dos vínculos familiares. 

Além destes, estimasse proporcionar outros benefícios, tais como: Utilização da informática para ampliação dos conhecimentos da realidade atual, trazer 

informações que contribua para a superação das dificuldades, redução das situações de vulnerabilidade, ações de fortalecimentos e valorização dos 

vínculos familiares, ampliar o conhecimento e potencializar a autonomia individual e coletiva, vivenciar experiências potencializadoras da participação 

social, inclusão social, dentre outros beneficios 

              
Eixo Técnico: ASSISTENCIA SOCIAL –EDUCAÇÃO- RECREAÇÃO E LAZER 
             
Termo de Fomento nº: 2020 Órgão Concedente: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Petrópolis 
             
Valor Total de Recursos a Serem Repassados (Valor total do projeto):  R$ 50.000,00 
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Relatório Referente às Parcelas nº: 01 Período de Aplicação da parcela: fevereiro/2020 a maio/2020 
              
Valor da Parcela:  R$ 17.200,00 Valor Repassado até o Período:  R$ 17.200,00 
              
Gestores Responsáveis:  
Ana Ferreira Imbelonni 

 
Metas 

 
Indicadores de Aferição de 
Cumprimento das Metas 

Meios de Verificação 

META 1 – Exposição das metodologias e da grade do 

projeto e iniciação dos conteúdos diversos da 

informática. 

As metas monitoramento está sendo feita pela equipe, 

conforme o cronograma. A análise é feita sobre o número 

total de crianças/famílias que aderiram as propostas do 

projeto e também fazemos uma avaliação do grau de 

interesse e participação 

-Inscrições no projeto 

-Pauta do projeto 

 

META 2 – Continuidade dos conteúdos diversos da 

informática acesso à internet e aplicação de exercícios 

práticos. 

- monitoramento da equipe  

- nº total de crianças/famílias que aderiram as propostas 

do projeto  

- avaliação do grau de interesse e participação. 

- Presença através de pauta do 

projeto  

- Relatório da equipe   

- Trabalho e exercícios dos 

atendidos 

META 3 - Reunião de avaliação e ajustamento de ações. A equipe traçou um plano emergencial que foi, 

implementado em meados de março de 2020, está em 

vigor até a presente data. O Projeto tem como objetivo a 

proteção integral, de 20 crianças e das famílias, 

-  fotos 

- pauta 

- relatórios 

 



 

Rua Padre Moreira, 109 Valparaíso – Petrópolis/RJ - Cep: 25.685-132. CNPJ. 08.519.227/0001- 50 
Tel: (24) 2249-2679  - www.projetosocialc3.com.br – projetoc3@hotmail.com 

 

oferecendo auxilia nesse período tão complicado.

As ações do Projeto, permaneceu em conformidade com 

os orientações dos decretos municipais e estaduais. 

Nossos esforços nesse período de pandemia são aplicados 

de forma a seguir os protocolos de prevenção e de dar 

total apoio a esses familiares.  

 

META 4 - Acompanhamento do rendimento escolar - monitoramento de equipe através do acompanhamento 

do atendido na escola 

- Relatório da equipe   

 

META 5 - Avaliação pratica e teórica de conclusão de 

curso. 

Equipe em constante buscando alternativas para buscar 

esse objetivo. 

 

 

 
Nº Descrição da Atividade Período de Execução 
1 Cadastro dos alunos e criação de turmas Primeiro mês 

2 Exposição das regras do curso Primeiro mês  

3 Divisão das turmas por grau de conhecimento e faixa etária Primeiro mês 

4 Utilização do material com conteúdo planejado Mensalmente - 

5 Acesso à internet e jogos educativos com monitoramento Semanalmente – interrompido após pandemia 

6 Reunião de avaliação realizada pela equipe Mensalmente 

7 Reunião com os pais e responsáveis Trimestralmente – interrompido após pandemia – toda a 
informação é feita via telefone ou whatsapp 

8 Avaliação coletiva das turmas Mensalmente – interrompido após pandemia,  

9 Avaliação individual dos aluno Mensalmente -  

10 Reforço escolar Mensalmente - – interrompido após pandemia 
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11 Encerramentos do projeto com avaliação dos atendidos  

 ATIVIDADES ACRESCENTADAS PÓS PANDEMIA   

12 Entregas de cesta e EPIs: Mensalmente 

13 Entregas de Atividades Mensalmente 

14 Ligações telefônicas: Semanalmente 

15 Grupo de Whatsapp como os familiares Semanalmente 

16 Informativos via Rede sociais: Semanalmente 

17 Atendimento presencial através de agendamento: Semanalmente  

18 Analise feita pela equipe técnica do projeto: Mensalmente 

   

Dificuldades encontradas: 
 Adesão nas atividades entregues – tivemos um porcentual de 60%  

 Não são todas as famílias que tem acesso internet 

 Adaptação dos atendidos a usarem EPIs 

 Maiorias dos atendidos ficam nas ruas brincando, devido também a estrutura residencial das famílias. 

 
 
Soluções adotadas: 

 Equipe está analisando a hipótese de fazer um link da entrega das atividades com a entrega dos alimentos 

 Contato telefônico, recado e se colocar à disposição da família. 

 Informativos, entrega de EPIs 

 Entrega de material de conscientização 
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Considerações finais: 
 
Mesmo como o problema da pandemia COVID 19 a equipe está empenhada para ter o máximo de adesão dos atendidos às propostas do projeto, tendo 
como foco a proteção integral, de 20 crianças e das famílias, oferecendo auxilio nesse período tão complicado. Ressaltando que as ações do Projeto, 
permaneceu em conformidade com os orientações dos decretos municipais e estaduais. Nossos esforços nesse período de pandemia são aplicados de 
forma a seguir os protocolos de prevenção e de dar total apoio a esses familiares 

 

Atestamos a veracidade das informações/documentos apresentados, estando à 
disposição para eventuais esclarecimentos e/ou providências que os Gestores da 

Parceria e/ou a Comissão de Monitoramento considerar necessários. 

 

Petrópolis, 31 de maio de 2020 

 

 
 

                                                        CPF: 105.208.477-09 
                                Assinatura do Responsável pelo Monitoramento/Avaliação 

 
 
 
 

                                                       CPF 041.439.297-32 
                                              Assinatura do Representante Legal da Organização 

 
 
 
 
 
 

 



 

Rua Padre Moreira, 109 Valparaíso – Petrópolis/RJ - Cep: 25.685-132. CNPJ. 08.519.227/0001- 50 
Tel: (24) 2249-2679  - www.projetosocialc3.com.br – projetoc3@hotmail.com 

 

 
ANEXO 1 

 
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS, DESPESAS E SALDO 

BANCO: CEF AGÊNCIA: 1651 CONTA: 19.284-5 PERÍODO: março a junho/2020 

RECEITAS DESPESAS 
Saldo anterior 0,00 Despesas realizadas no período 17.200,00 

Valor das parcelas recebidas 17.200,00 Saldo 0,00 

Devolução de tarifas bancárias 0,00   

Rendimentos de aplicação 0,00     

TOTAL DA RECEITA 17.200,00 TOTAL DA DESPESA 17.200,00 

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO
ESPÉCIE DE 

DOCUMENTO 
NÚMERO DO 
DOCUMENTO DATA

FORNECEDOR OU PRESTADOR 
DO SERVIÇO CNPJ/CPF VALOR 

Comprovante de pagamento/ 

encargos 

Ref. 02/2020 

 

02/03/20 

 

THAIS MARINS DA SILVA 

 

128.889.287-01 

 

1.500,00 

 

Comprovante de pagamento/ 

encargos 

Ref. 02/2020 

 

02/03/20 PAMELA F DA SILVA 

 

105.674.897-07 

 

1.300,00 

 

Comprovante de pagamento/ 

encargos 

Ref. 02/2020 

 

02/03/20 IVONE SOUZA 

 

078.906.547-90 

 

1.300,00 

 

Material didático e escritório N.F 1751 10/03/20 SILK MANIA MAT SERIG. LTDA 36.536.605/0001-49 120,00 

Material didático e escritório 

 

N.F 115773 

 

11/03/20 

 

CAÇULA-PARCO COM. SERV 

LTDA 
05.214.053/0007-14 

 

680,00 

 

Comprovante de pagamento/ 

encargos 

Ref. 03/2020 

 

31/03/20 THAIS MARINS DA SILVA 

 

128.889.287-01 

 
1.500,00 
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Comprovante de pagamento/ 

encargos 

Ref. 03/2020 

 

31/03/20 PAMELA F DA SILVA 

 

105.674.897-07 

 
1.300,00 

 
Comprovante de pagamento/ 

encargos 

Ref. 03/2020 

 

31/03/20 

 

IVONE SOUZA 

 

078.906.547-90 

 
1.300,00 

 
Comprovante de pagamento/ 

encargos 

Ref. 04/2020 

 

30/04/20 THAIS MARINS DA SILVA 

 

128.889.287-01 

 
1.500,00 

 
Comprovante de pagamento/ 

encargos 

Ref. 04/2020 

 

30/04/20 PAMELA F DA SILVA 

 

105.674.897-07 

 
1.300,00 

 
Comprovante de pagamento/ 

encargos 

Ref. 04/2020 

 

30/04/20 

 

IVONE SOUZA 

 

078.906.547-90 

 
1.300,00 

 
Comprovante de pagamento/ 

encargos 

Ref. 05/2020 

 

29/05/20 HELITO COUTO 

 

041.439.297-32 

 
1.500,00 

 
Comprovante de pagamento/ 

encargos 

Ref. 05/2020 

 

29/05/20 LEIDE DO PRADO SANTOS 

 

073.456.387-66 

 
1.300,00 

 
Comprovante de pagamento/ 

encargos 

Ref. 05/2020 

 

29/05/20 

 

IVONE SOUZA 

 

078.906.547-90 

 

1.300,00 
 

 
TOTAL DAS DESPESAS 17.200,00 

 
 

_______________________________________ 
Responsável pela Instituição 
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 RELAÇÃO DE ALUNOS INSCRITOS 

REFORÇAR, INFORMATIZAR E BRINCAR 

 
TURNO MANHÃ 

 
TURNO TARDE 

01 Bethina Maria Alves 13 Oliver Moreira de Almeida 

02 Davi Ferreira Carvalho 14 Aquiles Eliel Frazão da Silva 

03 Davi Gabriel Ferreira Cardoso  15 Eloá Barreto Araújo da Silva 

04 Hudson Gabriel Mariano Gomes 16 Endrew Cordeiro 

05 Lanyara Ester Mariano de Souza 17 João Victor Felizardo Dos Santos 

06 Larissa Evelyn Mariano do Nascimento 18 Kauã Gonçalves de Oliveira 

07 Lauanny Emilly Mariano 19 Layssa dos Santos 

08 Laynara Ester Mariano de Souza 20 Marcus Ezequiel Custódio de Souza 

09 Leonardo de S. F. Lisboa  
 

10 Pietro do Nascimento Silva  
 

11 Yudi Felizardo da Silva  
 

12 Pedro Henrique Braga Gomes   
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O Campo abaixo é de uso exclusivo dos Gestores do CMDCA (favor não preencher) 
 
ANÁLISE DOS GESTORES DA PARCERIA 
(        ) aprovado o presente Relatório de Execução de Objeto. 
(        ) reprovado  o presente Relatório de Execução de Objeto. 
(   ) aprovado, com ressalva, o presente Relatório de Execução de Objeto. Solicitamos à 
Organização os seguintes esclarecimentos e/ou providências no prazo de _____________ 
dias a partir da data abaixo: 
 

Nº ESCLARECIMENTOS 
1  
2  
3  
4  
5  

 
Petrópolis, __________________________________ 
 
Assinatura dos Gestores do CMDCA:  
 
_____________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________ 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 

 

CONSIDERANDO os Decretos Municipais abaixo relacionados, 

DECRETO Nº 1.088 de 13 de março de 2020 que dispõe sobre medidas de prevenção 

ao contágio do novo Coronavírus (COVID -19) 

DECRETO Nº 1.112 de 30 de março de 2020 que dispõe sobre a prorrogação das 

medidas de prevenção e enfrentamento do Coronavírus (COVID -19) 

DECRETO Nº 1.143 de 13 de abril de 2020 que decreta Estado de Calamidade Pública 

no município em decorrência do novo Coronavírus (COVID -19) 

DECRETO Nº 1.145 de 14 de abril de 2020 que dispõe sobre a prorrogação das 

medidas de prevenção e enfrentamento do Coronavírus (COVID -19)  

DECRETO Nº 1.175 de 30 de abril de 2020 que dispõe sobre a prorrogação das 

medidas de prevenção e enfrentamento do Coronavírus (COVID -19) 

DECRETO Nº 1.183 de 11 de maio de 2020 que dispõe sobre a prorrogação das 

medidas de prevenção e enfrentamento do Coronavírus (COVID -19) 

DECRETO Nº 1.193 de 22 de maio de 2020 que dispõe sobre a prorrogação das 

medidas de prevenção e enfrentamento do Coronavírus (COVID -19) 

DECRETO Nº 1.201 de 31 de maio de 2020 que dispõe sobre a prorrogação das 

medidas de prevenção e enfrentamento do Coronavírus (COVID -19) 

DECRETO Nº 1.205 de 05 de junho de 2020 que dispõe sobre as medidas de 

prevenção e enfrentamento do Coronavírus (COVID -19) 

DECRETO Nº 1.229 de 20 de junho de 2020 que dispõe sobre as medidas de 

prevenção e enfrentamento do Coronavírus (Covid-19), 

 

Esta instituição informa as medidas adotadas no período de 01/02/2020 a 31/05/2020, 

referentes ao Projeto REFORÇAR, INFORMATIZAR E BRINCAR. 

 

1. DIFICULDADES ENCONTRADAS DURANTE O PERÍODO EM RAZÃO DA 

PANDEMIA DO CORONAVIRUS: 

Iniciamos o mês com cadastro dos alunos pré-inscritos. Em seguida, a equipe se reuniu 

para analisar minuciosamente cada ficha e ver a real situação de cada criança para 

finalmente fazermos as inscrições. Com as crianças selecionadas iniciamos as 

atividades. Cabe ressaltar que estas são pensadas de forma continuada. Outra 

estratégia utilizada é de uma rotina: segundas e sextas feiras atividades específicas, 

terça quarta e quintas feiras atividades semanais de caráter educativo, como: oficinas 
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diversas, recreação dirigida, dentre outras. No entanto, o final do mês de março 

infelizmente, tivemos adaptar nosso cronograma de devido a pandemia do novo 

Coronavírus- COVID19 que assolou no só o nosso município, como o mundo todo, que 

gerou a princípio uma dificuldade para a equipe, pois como foi algo que ninguém 

esperava. A esquipe realizou várias reuniões para poder traçar novas estratégias para 

que pudesse realizar o atendimento das crianças mesmo que remotamente. 

 

2. ATIVIDADES QUE DEIXARAM DE SER DESENVOLVIDAS CONFORME O PLANO 

DE TRABALHO, EM RAZÃO DA PANDEMIA: 

O objetivo do projeto tem como tema central a inclusão digital para 20 crianças e 

adolescentes entre 04 a 10 anos das comunidades Oswaldo Cruz, Vila São José e 

adjacências do Valparaiso, sendo beneficiadas indiretamente mais de 80 familiares, que 

também participaram das ações do Projeto de Informática.   

O projeto adotou como metodologia a entrega das atividades para as crianças depois 

de algumas reuniões para que se tivesse um melhor aproveitamento do cronograma 

proposto, porém nesse primeiro momento foi bem complicado para definir a melhor 

estratégia. Trabalhamos em duas frentes: informes de conscientização para os 

familiares via whatsapp e na entrega do material. 

 

3. ATIVIDADES QUE FORAM DESENVOLVIDAS CONFORME AS CONDIÇÕES 

EXISTENTES: 

 Distribuição de alimentos, material de higiene e máscaras para as famílias 

atendidas;  

 Entrega de atividades e de conscientização sobre a pandemia para os atendidos 

do projeto; 

 Disponibilizamos em nossas redes sociais constantes informações sobre como 

prevenir deste vírus; 

 Temos nos colocado inteiramente a disposição das famílias atendidas, tanto no 

aspecto de apoio as necessidades básicas, como na orientação para que não 

aja a propagação do Covid- 19. 

 Acompanhamos via ligação telefônica e Whatsapp as famílias atendidas pelo 

projeto, para sabermos qual a condição de cada familiar nesse período. 

 Informes dos últimos acontecimentos da pandemia no município e prevenção. 
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4. EQUIPE ENVOLVIDA NO PROJETO QUE TRABALHOU DURANTE O PERÍODO 

MENCIONADO ACIMA: 

Sim, Orientando os alunos atendidos via Whatsapp. Construindo e enviando e 

atividades, tanto educacionais quanto lúdicas para os atendidos, para garantir a 

manutenção mínima da rotina das crianças e adolescentes atendidos.  

 

5. EQUIPE ENVOLVIDA NO PROJETO QUE TEVE SEU CONTRATO SUSPENSO DE 

ACORDO COM A LEI FEDERAL 14420/20 (SUSPENSÃO DE CONTRATOS) E 

PRORROGAÇÕES ATRAVÉS DOS DECRETOS 10422/20 E 10.470/20, DURANTE O 

PERÍODO MENCIONADO ACIMA: 

Não 

 

6. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROJETO, 

UTILIZADOS DURANTE O PERÍODO: 

 Máscaras: estão sendo usadas pela equipe e também repassadas para as 

crianças e famílias atendidas pelo projeto. 

 Álcool gel: estamos disponibilizando também para os familiares dos atendidos 

e espalhamos por todo os setores do projeto. 

 Material de limpeza em geral: para uso interno da instituição 

 Termômetro: entradas das pessoas no projeto 

 Tapete sanitizante: entrada do projeto 

 

7. HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS ATENDIMENTOS (SE HOUVER), 

DURANTE O PERÍODO: 

 
O horário de funcionamento foi de 09:00hs às 16:30hs de segunda a sexta 

 

8. FORAM CONSIDERADAS TODAS AS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS PARA 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DENTRO DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA 

PANDEMIA? 

Sim, a equipe está fazendo o possível para dar o melhor para os atendidos. 

 

9. OUTRAS INFORMAÇÕES QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS: 

 

 



 

Rua Padre Moreira, 109 Valparaíso – Petrópolis/RJ - Cep: 25.685-132. CNPJ. 08.519.227/0001- 50 
Tel: (24) 2249-2679  - www.projetosocialc3.com.br – projetoc3@hotmail.com 

 

 

 

Petrópolis, 31 de maio 2020 

 

 

 

_____________________________________ 

Responsável pelo Projeto 

 

 

_____________________________________ 

Responsável legal da Instituição 
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                                                                      Relatório de Execução do Objeto – OSC 

 
Nome da Entidade: PROJETO C3 ASSOCIAÇÃO JOVENS EM AÇÃO CNPJ: 08.519.227/0001-50 
              
Nome do Projeto: REFORÇAR, INFORMATIZAR E BRINCAR 
O objetivo da proposta tem como tema central a inclusão digital para a população, proporcionando benefícios além da inclusão digital, com estratégias 

ampliando as informações da linguagem virtual e das diferentes ferramentas disponibilizadas pela informática e através da internet. 

Serão beneficiadas de forma direta 20 crianças e adolescentes entre 04 a 10 anos das comunidades Oswaldo Cruz, Vila São José e adjacências do 

Valparaiso, sendo beneficiadas indiretamente mais de 80 familiares, que também participaram das ações do Projeto de Informática. 

As estratégias visam a prevenção, com atividades semanais no contra turno escolar, a promoção de capacitação digital as crianças e adolescentes em 

risco social, melhoria no conhecimento e na sua preparação para o futuro, bem como estratégias de cidadania, garantia de direitos aos seus familiares. 

A capacitação digital no contexto da parceria engloba ensino da informática, uso das ferramentas e linguagens do computador, acesso à internet para 

pesquisas, acesso a direitos e equipamentos de forma on-line, ampliação na sua visão de mundo e de realidade. OBS: todas as ações têm com estratégias 

o fortalecimento dos vínculos familiares. 

Além destes, estimasse proporcionar outros benefícios, tais como: Utilização da informática para ampliação dos conhecimentos da realidade atual, trazer 

informações que contribua para a superação das dificuldades, redução das situações de vulnerabilidade, ações de fortalecimentos e valorização dos 

vínculos familiares, ampliar o conhecimento e potencializar a autonomia individual e coletiva, vivenciar experiências potencializadoras da participação 

social, inclusão social, dentre outros beneficios 

              
Eixo Técnico: ASSISTENCIA SOCIAL –EDUCAÇÃO- RECREAÇÃO E LAZER 
             
Termo de Fomento nº: 2020 Órgão Concedente: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Petrópolis 
             
Valor Total de Recursos a Serem Repassados (Valor total do projeto):  R$ 50.000,00 
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Relatório Referente às Parcelas nº: 01 Período de Aplicação da parcela: fevereiro/2020 a maio/2020 
              
Valor da Parcela:  R$ 17.200,00 Valor Repassado até o Período:  R$ 17.200,00 
              
Gestores Responsáveis:  
Ana Ferreira Imbelonni 

 
Metas 

 
Indicadores de Aferição de 
Cumprimento das Metas 

Meios de Verificação 

META 1 – Exposição das metodologias e da grade do 

projeto e iniciação dos conteúdos diversos da 

informática. 

As metas monitoramento está sendo feita pela equipe, 

conforme o cronograma. A análise é feita sobre o número 

total de crianças/famílias que aderiram as propostas do 

projeto e também fazemos uma avaliação do grau de 

interesse e participação 

-Inscrições no projeto 

-Pauta do projeto 

 

META 2 – Continuidade dos conteúdos diversos da 

informática acesso à internet e aplicação de exercícios 

práticos. 

- monitoramento da equipe  

- nº total de crianças/famílias que aderiram as propostas 

do projeto  

- avaliação do grau de interesse e participação. 

- Presença através de pauta do 

projeto  

- Relatório da equipe   

- Trabalho e exercícios dos 

atendidos 

META 3 - Reunião de avaliação e ajustamento de ações. A equipe traçou um plano emergencial que foi, 

implementado em meados de março de 2020, está em 

vigor até a presente data. O Projeto tem como objetivo a 

proteção integral, de 20 crianças e das famílias, 

-  fotos 

- pauta 

- relatórios 
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oferecendo auxilia nesse período tão complicado.

As ações do Projeto, permaneceu em conformidade com 

os orientações dos decretos municipais e estaduais. 

Nossos esforços nesse período de pandemia são aplicados 

de forma a seguir os protocolos de prevenção e de dar 

total apoio a esses familiares.  

 

META 4 - Acompanhamento do rendimento escolar - monitoramento de equipe através do acompanhamento 

do atendido na escola 

- Relatório da equipe   

 

META 5 - Avaliação pratica e teórica de conclusão de 

curso. 

Equipe em constante buscando alternativas para buscar 

esse objetivo. 

 

 

 
Nº Descrição da Atividade Período de Execução 
1 Cadastro dos alunos e criação de turmas Primeiro mês 

2 Exposição das regras do curso Primeiro mês  

3 Divisão das turmas por grau de conhecimento e faixa etária Primeiro mês 

4 Utilização do material com conteúdo planejado Mensalmente - 

5 Acesso à internet e jogos educativos com monitoramento Semanalmente – interrompido após pandemia 

6 Reunião de avaliação realizada pela equipe Mensalmente 

7 Reunião com os pais e responsáveis Trimestralmente – interrompido após pandemia – toda a 
informação é feita via telefone ou whatsapp 

8 Avaliação coletiva das turmas Mensalmente – interrompido após pandemia,  

9 Avaliação individual dos aluno Mensalmente -  

10 Reforço escolar Mensalmente - – interrompido após pandemia 
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11 Encerramentos do projeto com avaliação dos atendidos  

 ATIVIDADES ACRESCENTADAS PÓS PANDEMIA   

12 Entregas de cesta e EPIs: Mensalmente 

13 Entregas de Atividades Mensalmente 

14 Ligações telefônicas: Semanalmente 

15 Grupo de Whatsapp como os familiares Semanalmente 

16 Informativos via Rede sociais: Semanalmente 

17 Atendimento presencial através de agendamento: Semanalmente  

18 Analise feita pela equipe técnica do projeto: Mensalmente 

   

Dificuldades encontradas: 
 Adesão nas atividades entregues – tivemos um porcentual de 60%  

 Não são todas as famílias que tem acesso internet 

 Adaptação dos atendidos a usarem EPIs 

 Maiorias dos atendidos ficam nas ruas brincando, devido também a estrutura residencial das famílias. 

 
 
Soluções adotadas: 

 Equipe está analisando a hipótese de fazer um link da entrega das atividades com a entrega dos alimentos 

 Contato telefônico, recado e se colocar à disposição da família. 

 Informativos, entrega de EPIs 

 Entrega de material de conscientização 
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Considerações finais: 
 
Mesmo como o problema da pandemia COVID 19 a equipe está empenhada para ter o máximo de adesão dos atendidos às propostas do projeto, tendo 
como foco a proteção integral, de 20 crianças e das famílias, oferecendo auxilio nesse período tão complicado. Ressaltando que as ações do Projeto, 
permaneceu em conformidade com os orientações dos decretos municipais e estaduais. Nossos esforços nesse período de pandemia são aplicados de 
forma a seguir os protocolos de prevenção e de dar total apoio a esses familiares 

 

Atestamos a veracidade das informações/documentos apresentados, estando à 
disposição para eventuais esclarecimentos e/ou providências que os Gestores da 

Parceria e/ou a Comissão de Monitoramento considerar necessários. 

 

Petrópolis, 31 de maio de 2020 

 

 
 

                                                        CPF: 105.208.477-09 
                                Assinatura do Responsável pelo Monitoramento/Avaliação 

 
 
 
 

                                                       CPF 041.439.297-32 
                                              Assinatura do Representante Legal da Organização 
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ANEXO 1 

 
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS, DESPESAS E SALDO 

BANCO: CEF AGÊNCIA: 1651 CONTA: 19.284-5 PERÍODO: março a junho/2020 

RECEITAS DESPESAS 
Saldo anterior 0,00 Despesas realizadas no período 17.200,00 

Valor das parcelas recebidas 17.200,00 Saldo 0,00 

Devolução de tarifas bancárias 0,00   

Rendimentos de aplicação 0,00     

TOTAL DA RECEITA 17.200,00 TOTAL DA DESPESA 17.200,00 

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO
ESPÉCIE DE 

DOCUMENTO 
NÚMERO DO 
DOCUMENTO DATA

FORNECEDOR OU PRESTADOR 
DO SERVIÇO CNPJ/CPF VALOR 

Comprovante de pagamento/ 

encargos 

Ref. 02/2020 

 

02/03/20 

 

THAIS MARINS DA SILVA 

 

128.889.287-01 

 

1.500,00 

 

Comprovante de pagamento/ 

encargos 

Ref. 02/2020 

 

02/03/20 PAMELA F DA SILVA 

 

105.674.897-07 

 

1.300,00 

 

Comprovante de pagamento/ 

encargos 

Ref. 02/2020 

 

02/03/20 IVONE SOUZA 

 

078.906.547-90 

 

1.300,00 

 

Material didático e escritório N.F 1751 10/03/20 SILK MANIA MAT SERIG. LTDA 36.536.605/0001-49 120,00 

Material didático e escritório 

 

N.F 115773 

 

11/03/20 

 

CAÇULA-PARCO COM. SERV 

LTDA 
05.214.053/0007-14 

 

680,00 

 

Comprovante de pagamento/ 

encargos 

Ref. 03/2020 

 

31/03/20 THAIS MARINS DA SILVA 

 

128.889.287-01 

 
1.500,00 
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Comprovante de pagamento/ 

encargos 

Ref. 03/2020 

 

31/03/20 PAMELA F DA SILVA 

 

105.674.897-07 

 
1.300,00 

 
Comprovante de pagamento/ 

encargos 

Ref. 03/2020 

 

31/03/20 

 

IVONE SOUZA 

 

078.906.547-90 

 
1.300,00 

 
Comprovante de pagamento/ 

encargos 

Ref. 04/2020 

 

30/04/20 THAIS MARINS DA SILVA 

 

128.889.287-01 

 
1.500,00 

 
Comprovante de pagamento/ 

encargos 

Ref. 04/2020 

 

30/04/20 PAMELA F DA SILVA 

 

105.674.897-07 

 
1.300,00 

 
Comprovante de pagamento/ 

encargos 

Ref. 04/2020 

 

30/04/20 

 

IVONE SOUZA 

 

078.906.547-90 

 
1.300,00 

 
Comprovante de pagamento/ 

encargos 

Ref. 05/2020 

 

29/05/20 HELITO COUTO 

 

041.439.297-32 

 
1.500,00 

 
Comprovante de pagamento/ 

encargos 

Ref. 05/2020 

 

29/05/20 LEIDE DO PRADO SANTOS 

 

073.456.387-66 

 
1.300,00 

 
Comprovante de pagamento/ 

encargos 

Ref. 05/2020 

 

29/05/20 

 

IVONE SOUZA 

 

078.906.547-90 

 

1.300,00 
 

 
TOTAL DAS DESPESAS 17.200,00 

 
 

_______________________________________ 
Responsável pela Instituição 
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 RELAÇÃO DE ALUNOS INSCRITOS 

REFORÇAR, INFORMATIZAR E BRINCAR 

 
TURNO MANHÃ 

 
TURNO TARDE 

01 Bethina Maria Alves 13 Oliver Moreira de Almeida 

02 Davi Ferreira Carvalho 14 Aquiles Eliel Frazão da Silva 

03 Davi Gabriel Ferreira Cardoso  15 Eloá Barreto Araújo da Silva 

04 Hudson Gabriel Mariano Gomes 16 Endrew Cordeiro 

05 Lanyara Ester Mariano de Souza 17 João Victor Felizardo Dos Santos 

06 Larissa Evelyn Mariano do Nascimento 18 Kauã Gonçalves de Oliveira 

07 Lauanny Emilly Mariano 19 Layssa dos Santos 

08 Laynara Ester Mariano de Souza 20 Marcus Ezequiel Custódio de Souza 

09 Leonardo de S. F. Lisboa  
 

10 Pietro do Nascimento Silva  
 

11 Yudi Felizardo da Silva  
 

12 Pedro Henrique Braga Gomes   
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O Campo abaixo é de uso exclusivo dos Gestores do CMDCA (favor não preencher) 
 
ANÁLISE DOS GESTORES DA PARCERIA 
(        ) aprovado o presente Relatório de Execução de Objeto. 
(        ) reprovado  o presente Relatório de Execução de Objeto. 
(   ) aprovado, com ressalva, o presente Relatório de Execução de Objeto. Solicitamos à 
Organização os seguintes esclarecimentos e/ou providências no prazo de _____________ 
dias a partir da data abaixo: 
 

Nº ESCLARECIMENTOS 
1  
2  
3  
4  
5  

 
Petrópolis, __________________________________ 
 
Assinatura dos Gestores do CMDCA:  
 
_____________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________ 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 

 

CONSIDERANDO os Decretos Municipais abaixo relacionados, 

DECRETO Nº 1.088 de 13 de março de 2020 que dispõe sobre medidas de prevenção 

ao contágio do novo Coronavírus (COVID -19) 

DECRETO Nº 1.112 de 30 de março de 2020 que dispõe sobre a prorrogação das 

medidas de prevenção e enfrentamento do Coronavírus (COVID -19) 

DECRETO Nº 1.143 de 13 de abril de 2020 que decreta Estado de Calamidade Pública 

no município em decorrência do novo Coronavírus (COVID -19) 

DECRETO Nº 1.145 de 14 de abril de 2020 que dispõe sobre a prorrogação das 

medidas de prevenção e enfrentamento do Coronavírus (COVID -19)  

DECRETO Nº 1.175 de 30 de abril de 2020 que dispõe sobre a prorrogação das 

medidas de prevenção e enfrentamento do Coronavírus (COVID -19) 

DECRETO Nº 1.183 de 11 de maio de 2020 que dispõe sobre a prorrogação das 

medidas de prevenção e enfrentamento do Coronavírus (COVID -19) 

DECRETO Nº 1.193 de 22 de maio de 2020 que dispõe sobre a prorrogação das 

medidas de prevenção e enfrentamento do Coronavírus (COVID -19) 

DECRETO Nº 1.201 de 31 de maio de 2020 que dispõe sobre a prorrogação das 

medidas de prevenção e enfrentamento do Coronavírus (COVID -19) 

DECRETO Nº 1.205 de 05 de junho de 2020 que dispõe sobre as medidas de 

prevenção e enfrentamento do Coronavírus (COVID -19) 

DECRETO Nº 1.229 de 20 de junho de 2020 que dispõe sobre as medidas de 

prevenção e enfrentamento do Coronavírus (Covid-19), 

 

Esta instituição informa as medidas adotadas no período de 01/02/2020 a 31/05/2020, 

referentes ao Projeto REFORÇAR, INFORMATIZAR E BRINCAR. 

 

1. DIFICULDADES ENCONTRADAS DURANTE O PERÍODO EM RAZÃO DA 

PANDEMIA DO CORONAVIRUS: 

Iniciamos o último período do projeto mais adaptados com a pandemia, porém a equipe 

realizou reuniões constantes para traças as atividades para as crianças. A estratégia 

nesse período foi de utilizar uma rotina de entidades remotas, como por exemplo: 

atividades no formato hibrido, ou seja, foram realizadas entrega de atividades, porem 

também se realizou atividades presencias no formato de escalas, como por exemplos:  
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cada semana participavam das atividades presencias até seis crianças que se 

alternávamos semanalmente. A adesão as atividades presencias foi bem satisfatório, 

porem a maior dificuldades foi a conscientização aos protocolos de segurança. Mas a 

equipe ficou bem satisfeita, pois foi uma forma de obter um melhor resultado dos 

atendidos. 

 

2. ATIVIDADES QUE DEIXARAM DE SER DESENVOLVIDAS CONFORME O PLANO 

DE TRABALHO, EM RAZÃO DA PANDEMIA: 

O objetivo do projeto tem como tema central a inclusão digital para 20 crianças e 

adolescentes entre 04 a 10 anos das comunidades Oswaldo Cruz, Vila São José e 

adjacências do Valparaiso, sendo beneficiadas indiretamente mais de 80 familiares, que 

também participaram das ações do Projeto de Informática.   

O projeto adotou como metodologia a entrega das atividades para as crianças e aulas 

presencias usando a metodologia de escalas. 

 

3. ATIVIDADES QUE FORAM DESENVOLVIDAS CONFORME AS CONDIÇÕES 

EXISTENTES: 

 Distribuição de alimentos, material de higiene e máscaras para as famílias 

atendidas;  

 Entrega de atividades e de conscientização sobre a pandemia para os atendidos 

do projeto; 

 Aulas presencias com agendamento prévios (escalas de atendimento de até 6 

crianças por semana) 

 Disponibilizamos em nossas redes sociais constantes informações sobre como 

prevenir deste vírus; 

 Temos nos colocado inteiramente a disposição das famílias atendidas, tanto no 

aspecto de apoio as necessidades básicas, como na orientação para que não 

aja a propagação do Covid- 19. 

 Acompanhamos via ligação telefônica e Whatsapp as famílias atendidas pelo 

projeto, para sabermos qual a condição de cada familiar nesse período. 

 Informes dos últimos acontecimentos da pandemia no município e prevenção. 

 

4. EQUIPE ENVOLVIDA NO PROJETO QUE TRABALHOU DURANTE O PERÍODO 

MENCIONADO ACIMA: 
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Sim, Orientando os alunos atendidos via Whatsapp. Construindo e enviando e 

atividades, tanto educacionais quanto lúdicas para os atendidos, para garantir a 

manutenção mínima da rotina das crianças e adolescentes atendidos.  

 

5. EQUIPE ENVOLVIDA NO PROJETO QUE TEVE SEU CONTRATO SUSPENSO DE 

ACORDO COM A LEI FEDERAL 14420/20 (SUSPENSÃO DE CONTRATOS) E 

PRORROGAÇÕES ATRAVÉS DOS DECRETOS 10422/20 E 10.470/20, DURANTE O 

PERÍODO MENCIONADO ACIMA: 

Não 

 

6. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROJETO, 

UTILIZADOS DURANTE O PERÍODO: 

 Máscaras: estão sendo usadas pela equipe e também repassadas para as 

crianças e famílias atendidas pelo projeto. 

 Álcool gel: estamos disponibilizando também para os familiares dos atendidos 

e espalhamos por todo os setores do projeto. 

 Material de limpeza em geral: para uso interno da instituição 

 Termômetro: entradas das pessoas no projeto 

 Tapete sanitizante: entrada do projeto 

 

7. HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS ATENDIMENTOS (SE HOUVER), 

DURANTE O PERÍODO: 

 
O horário de funcionamento foi de 08:30hs às 16:30hs de segunda a sexta 

 

8. FORAM CONSIDERADAS TODAS AS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS PARA 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DENTRO DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA 

PANDEMIA? 

Sim, a equipe está fazendo o possível para dar o melhor para os atendidos. 

 

9. OUTRAS INFORMAÇÕES QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS: 
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Petrópolis, 31 de maio 2020 

 

 

 

_____________________________________ 

Responsável pelo Projeto 

 

 

_____________________________________ 

Responsável legal da Instituição 
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                                                                      Relatório de Execução do Objeto – OSC 

 
Nome da Entidade: PROJETO C3 ASSOCIAÇÃO JOVENS EM AÇÃO CNPJ: 08.519.227/0001-50 
              
Nome do Projeto: REFORÇAR, INFORMATIZAR E BRINCAR 
O objetivo da proposta tem como tema central a inclusão digital para a população, proporcionando benefícios além da inclusão digital, com estratégias 

ampliando as informações da linguagem virtual e das diferentes ferramentas disponibilizadas pela informática e através da internet. 

Serão beneficiadas de forma direta 20 crianças e adolescentes entre 04 a 10 anos das comunidades Oswaldo Cruz, Vila São José e adjacências do 

Valparaiso, sendo beneficiadas indiretamente mais de 80 familiares, que também participaram das ações do Projeto de Informática. 

As estratégias visam a prevenção, com atividades semanais no contra turno escolar, a promoção de capacitação digital as crianças e adolescentes em 

risco social, melhoria no conhecimento e na sua preparação para o futuro, bem como estratégias de cidadania, garantia de direitos aos seus familiares. 

A capacitação digital no contexto da parceria engloba ensino da informática, uso das ferramentas e linguagens do computador, acesso à internet para 

pesquisas, acesso a direitos e equipamentos de forma on-line, ampliação na sua visão de mundo e de realidade. OBS: todas as ações têm com estratégias 

o fortalecimento dos vínculos familiares. 

Além destes, estimasse proporcionar outros benefícios, tais como: Utilização da informática para ampliação dos conhecimentos da realidade atual, trazer 

informações que contribua para a superação das dificuldades, redução das situações de vulnerabilidade, ações de fortalecimentos e valorização dos 

vínculos familiares, ampliar o conhecimento e potencializar a autonomia individual e coletiva, vivenciar experiências potencializadoras da participação 

social, inclusão social, dentre outros beneficios 

              
Eixo Técnico: ASSISTENCIA SOCIAL –EDUCAÇÃO- RECREAÇÃO E LAZER 
             
Termo de Fomento nº: 2020 Órgão Concedente: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Petrópolis 
             
Valor Total de Recursos a Serem Repassados (Valor total do projeto):  R$ 50.000,00 
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Relatório Referente às Parcelas nº: 03 Período de Aplicação da parcela: OUTUBRO/2020 a JANEIRO/2021 
              
Valor da Parcela:  R$ 16.400,00 Valor Repassado até o Período:  R$ 50.000,00 
              
Gestores Responsáveis:  
Ana Ferreira Imbelonni 

 
Metas 

 
Indicadores de Aferição de 
Cumprimento das Metas 

Meios de Verificação 

META 1 – Exposição das metodologias e da grade do 

projeto e iniciação dos conteúdos diversos da 

informática. 

Mesmo com a Pandemia do COVID 19 as metas 

monitoramento foram realizadas pela equipe, conforme o 

cronograma. A análise foi feita sobre o número total de 

crianças/famílias que aderiram as propostas do projeto e 

também fazemos uma avaliação do grau de interesse e 

participação.  

-Inscrições no projeto 

-Pauta do projeto 

 

META 2 – Continuidade dos conteúdos diversos da 

informática acesso à internet e aplicação de exercícios 

práticos. 

A equipe fechou o projeto satisfeita com o resultado 

final, mesmo com a pandemia o número total de 

crianças/famílias que aderiram as propostas do projeto 

foi satisfatório. 

A equipe teve como critério a avaliação do grau de 

interesse e participação na atividades entregues 

remotamente e alguns casos presencias. 

- Presença através de pauta do 

projeto  

- Relatório da equipe   

- Trabalho e exercícios dos 

atendidos 
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META 3 - Reunião de avaliação e ajustamento de ações. O Projeto fechou executando o plano emergencial que 

foi, implementado em meados de março de 2020, que 

vigorou até o final do Projeto. As ações foram: 

Entrega de alimentos e material de higiene e máscaras 

para as famílias atendidas;  

Planejamento da equipe do Projeto visando as ações mês 

a mês.  

As nossas redes sociais contendo com constantes 

informações sobre como as ações nesse período; 

Equipe se colocando inteiramente à disposição das 

famílias atendidas, tanto no aspecto de apoio as 

necessidades básicas, como na orientação para que não 

aja a propagação do Covid 19. 

Acompanhamos via legação telefônica e whatsapp as 

famílias atendidas pelo projeto, para sabermos qual a 

condição de cada familiar nesse período. 

Informes dos últimos acontecimentos da pandemia no 

município e prevenção. 

Os atendimentos presenciais aconteceram, porém no 

formato de escalas ou seja, diariamente 06 crianças 

participam das atividades presencialmente no período de 

uma semana sendo que na semana seguinte muda o 

-  fotos 

- pauta 

- relatórios 
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grupo. Importante ressaltar que estamos seguindo todos 

os protocolos de segurança. 

 

META 4 - Acompanhamento do rendimento escolar A equipe auxiliou as crianças com a plataforma educa 

em casa, que foi muito importante para o 

desenvolvimento dos atendidos. Constatamos grande 

dificuldade dos familiares em auxilias seus filhos, por 

isso foi de grande valia o auxílio do projeto. 

- Relatório da equipe   

 

META 5 - Avaliação pratica e teórica de conclusão de 

curso. 

Equipe se empenhou bastante para concluir esta etapa 

com as crianças, principalmente que a prática ficou 

prejudicada devido a pandemia. Porém através das 

atividades a equipe teve como resultado de mais de 80% 

dos alunos realizando as tarefas propostas. 

- Relatório da equipe   

 

 
Nº Descrição da Atividade Período de Execução 
1 Cadastro dos alunos e criação de turmas Primeiro mês 

2 Exposição das regras do curso Primeiro mês  

3 Divisão das turmas por grau de conhecimento e faixa etária Primeiro mês 

4 Utilização do material com conteúdo planejado Mensalmente - 

5 Acesso à internet e jogos educativos com monitoramento Semanalmente – interrompido após pandemia 

6 Reunião de avaliação realizada pela equipe Mensalmente 

7 Reunião com os pais e responsáveis Trimestralmente – interrompido após pandemia – toda a 
informação é feita via telefone ou whatsapp 
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8 Avaliação coletiva das turmas Mensalmente – interrompido após pandemia,  

9 Avaliação individual dos aluno Mensalmente -  

10 Reforço escolar Semanalmente - Plataforma EDUCA EM CASA 

11 Encerramentos do projeto com avaliação dos atendidos  

 ATIVIDADES ACRESCENTADAS PÓS PANDEMIA   

12 Entregas de cesta e EPIs: Mensalmente 

13 Entregas de Atividades Mensalmente 

14 Ligações telefônicas: Semanalmente 

15 Grupo de Whatsapp como os familiares Semanalmente 

16 Informativos via Rede sociais: Semanalmente 

17 Atendimento presencial através de agendamento: Semanalmente  

18 Analise feita pela equipe técnica do projeto: Mensalmente 

   

Dificuldades encontradas: 
 Adesão nas atividades entregues – tivemos um porcentual de 60%  

 Não são todas as famílias que tem acesso internet 

 Adaptação dos atendidos a usarem EPIs 

 Maiorias dos atendidos ficam nas ruas brincando, devido também a estrutura residencial das famílias. 

 
 
Soluções adotadas: 

 Equipe está analisando a hipótese de fazer um link da entrega das atividades com a entrega dos alimentos 

 Contato telefônico, recado e se colocar à disposição da família. 

 Informativos, entrega de EPIs 
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 Entrega de material de conscientização 

  

 
Considerações finais: 
 
Mesmo como o problema da pandemia COVID 19 a equipe está empenhada para ter o máximo de adesão dos atendidos às propostas do projeto, tendo 
como foco a proteção integral, de 20 crianças e das famílias, oferecendo auxilio nesse período tão complicado. Ressaltando que as ações do Projeto, 
permaneceu em conformidade com os orientações dos decretos municipais e estaduais. Nossos esforços nesse período de pandemia são aplicados de 
forma a seguir os protocolos de prevenção e de dar total apoio a esses familiares 

 

Atestamos a veracidade das informações/documentos apresentados, estando à 
disposição para eventuais esclarecimentos e/ou providências que os Gestores da 

Parceria e/ou a Comissão de Monitoramento considerar necessários. 

 

Petrópolis, 31 de JANEIRO de 2021 

 

 
 

                                                        CPF: 105.208.477-09 
                                Assinatura do Responsável pelo Monitoramento/Avaliação 

 
 
 
 

                                                       CPF 041.439.297-32 
                                              Assinatura do Representante Legal da Organização 
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ANEXO 1 

 
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS, DESPESAS E SALDO 

BANCO: CEF AGÊNCIA: 188 CONTA: 4598-3 PERÍODO: OUTUBRO a 
JANEIRO /2021 

RECEITAS DESPESAS 
Saldo anterior 16.400,00 Despesas realizadas no período 16.400,00 

Valor das parcelas recebidas        0,00 Saldo 0,00 

Devolução de tarifas bancárias 0,00   

Rendimentos de aplicação 0,00     

TOTAL DA RECEITA 16.400,00 TOTAL DA DESPESA 16.400,00 

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO
ESPÉCIE DE 

DOCUMENTO 
NÚMERO DO 
DOCUMENTO DATA

FORNECEDOR OU PRESTADOR 
DO SERVIÇO CNPJ/CPF VALOR 

Comprovante de pagamento/ 

encargos 

Ref. 10/2020 

 

30/10/20 

 

LEIDE DO PRADO SANTOS 

 

078.906.547-90 

 

1.500,00 
 
 

Comprovante de pagamento/ 

encargos 

Ref. 10/2020 

 

30/10/20 BRUNO BERGEL BASSOUS 

 

087.174.067-22 

 

1.300,00 
 
 

Comprovante de pagamento/ 

encargos 

Ref. 10/2020 

 

30/10/20 LUIS EDUARDO M. SOARES 

 

118.624.457-70 

 

1.300,00 
 
 

Comprovante de pagamento/ 

encargos 

Ref. 11/2020 

 

30/11/20 LEIDE DO PRADO SANTOS 

 

078.906.547-90 

 

1.500,00 
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Comprovante de pagamento/ 

encargos 

Ref. 11/2020 

 

30/11/20 BRUNO BERGEL BASSOUS 

 

087.174.067-22 

 

1.300,00 
 
 

Comprovante de pagamento/ 

encargos 

Ref. 11/2020 

 

30/11/20 MARIA APARECIDA MARIANO 

 

109.615.077-80 

 

1.300,00 
 
 

Comprovante de pagamento/ 

encargos 

Ref. 12/2020 01/01/21 LEIDE DO PRADO SANTOS 

 

078.906.547-90 

 

1.500,00 
 
 

Comprovante de pagamento/ 

encargos 

Ref. 12/2020 01/01/21 BRUNO BERGEL BASSOUS 

 

087.174.067-22 

 

1.300,00 
 
 

Comprovante de pagamento/ 

encargos 

Ref. 12/2020 

 

01/01/21 DAMIÃO PAULO NOGUEIRA 

 

001.333.687-85 

 

1.300,00 
 
 

Comprovante de pagamento/ 

encargos 

Ref. 01/2021 

 

29/01/21 LEIDE DO PRADO SANTOS 

 

078.906.547-90 

 

1.500,00 
 
 

Comprovante de pagamento/ 

encargos 

Ref. 01/2021 29/01/21 BRUNO BERGEL BASSOUS 

 

087.174.067-22 

 

1.300,00 
 
 

Comprovante de pagamento/ 

encargos 

Ref. 01/2021 29/01/21 DAMIÃO PAULO NOGUEIRA 

 

001.333.687-85 

 

1.300,00 
 
 

TOTAL DAS DESPESAS 16.400,00 
 
 

_______________________________________ 
Responsável pela Instituição 
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 RELAÇÃO DE ALUNOS INSCRITOS 

REFORÇAR, INFORMATIZAR E BRINCAR 

 
TURNO MANHÃ 

 
TURNO TARDE 

01 Bethina Maria Alves 13 Oliver Moreira de Almeida 

02 Davi Ferreira Carvalho 14 Aquiles Eliel Frazão da Silva 

03 Davi Gabriel Ferreira Cardoso  15 Eloá Barreto Araújo da Silva 

04 Hudson Gabriel Mariano Gomes 16 Endrew Cordeiro 

05 Lanyara Ester Mariano de Souza 17 João Victor Felizardo Dos Santos 

06 Larissa Evelyn Mariano do Nascimento 18 Kauã Gonçalves de Oliveira 

07 Lauanny Emilly Mariano 19 Layssa dos Santos 

08 Laynara Ester Mariano de Souza 20 Marcus Ezequiel Custódio de Souza 

09 Leonardo de S. F. Lisboa  
 

10 Pietro do Nascimento Silva  
 

11 Yudi Felizardo da Silva  
 

12 Pedro Henrique Braga Gomes   
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O Campo abaixo é de uso exclusivo dos Gestores do CMDCA (favor não preencher) 
 
ANÁLISE DOS GESTORES DA PARCERIA 
(        ) aprovado o presente Relatório de Execução de Objeto. 
(        ) reprovado  o presente Relatório de Execução de Objeto. 
(   ) aprovado, com ressalva, o presente Relatório de Execução de Objeto. Solicitamos à 
Organização os seguintes esclarecimentos e/ou providências no prazo de _____________ 
dias a partir da data abaixo: 
 

Nº ESCLARECIMENTOS 
1  
2  
3  
4  
5  

 
Petrópolis, __________________________________ 
 
Assinatura dos Gestores do CMDCA:  
 
_____________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________ 
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