CENTRO SOCIAL LUTERANO

CANTINHO DO GIRASSOL

RELATÓRIO PARCIAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO
PERÍODO DE ABRIL/2018 A ABRIL/2019
I. DADOS DA PARCERIA
OSC: Centro Social Luterano Cantinho do Girassol
TÍTULO DA PARCERIA: Termo de colaboração
N° PROCESSO: 0417-000293/2017
N° INSTRUMENTO DE PARCERIA: 11/2018
VIGÊNCIA: 12/04/2018 a 11/05/2019
VALOR REPASSADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: R$ 380.936,93
II. INTRODUÇÃO
O objeto da parceria contempla a contratação de pessoa física e jurídica e aquisição
de material de consumo para garantir a melhoria na qualidade de vida de crianças e
adolescentes de Ceilândia como seres em processo de formação, disponibilizando ações
voltadas para as áreas de esporte, com o projeto de campeonato de verão, cultura e projeto
de inclusão digital, com o intuito de não só fortalecer a instituição como também intensificar
o vínculo com crianças e adolescentes atualmente atendidos por essa entidade.
A construção da quadra e a aquisição do automóvel foram as conquistas mais
impactantes dentro desse projeto. Com a quadra de esportes coberta pudemos realizar
apresentações e jogos, com mais segurança para as crianças e os adolescentes e maior
conforto para as famílias. Para melhorar as condições de competição e também desenvolver
uma gincana de esporte com as crianças e os adolescentes, adquirimos novos materiais de
esporte como chuteiras, uniformes, rede de vôlei, entre outros. Com a aquisição da van, foi
possível transportar os alunos para competições e para as consultas ao dentista, com mais
segurança e conforto. Essas duas conquistas elevaram a autoestima dos educandos e de
toda a equipe de funcionários da instituição. A Coordenadora Pedagógica verbalizou: “esse
foi um sonho realizado. Nunca pensei que um dia conseguiríamos cobrir a quadra. Quando
ficou pronta eu nem acreditei, pensava que estava vendo apenas um sonho”.
A inauguração da quadra aconteceu no dia 15/09/2018, onde promovemos arte e
cultura por meio de apresentações artísticas das crianças e dos adolescentes com a
presença da comunidade. Desenvolvemos uma gincana para as crianças de 01 a 03 anos,
abordando o tema “A luta da pessoa com deficiência”. Iniciamos o campeonato de esportes
com os jovens de 06 a 15 anos no dia 16/03/19 (Aniversário da Instituição). Em
novembro/2018, depois da elaboração do material temático, deu-se início ao Curso de
Inclusão Digital para os adolescentes. Ao final, certificamos 44 educandos. Para finalizar o
projeto, fizemos uma reunião com a equipe técnica no dia 01/04/2019 (chefias e equipe
administrativa) para registrarmos considerações para ações futuras.
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III. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO
A. AÇÕES DESENVOLVIDAS


Fizemos uma primeira reunião, em abril/2018, com a equipe administrativa para
definirmos quem seriam os responsáveis pelas atividades propostas no projeto.



No dia 25/04/2018 o valor de R$ 380.936,93 foi creditado na conta 026.061407-6,
aberta especificamente para esse projeto. As aquisições começaram em maio/2018.



Fizemos uma segunda reunião com a equipe técnica, no dia 14/06/2018, informando
as datas dos eventos do projeto.



Meta 01 – Construção da quadra de esportes Elli Emma Stoef e Meta 09 –
Reformas para fortalecimento da entidade: No dia 17/05/2018, foi assinado o
contrato (anexo) com a Pessoa Jurídica Irmãos Felix Inovações e Construções Eireli
ME, sob CNPJ 11.171.155/0001-07, tendo como objeto a realização do serviço da
reforma e cobertura da quadra poliesportiva em estrutura metálica com o
fornecimento de mão de obra e materiais. A execução do serviço começou no dia
17/05/2018 e a previsão de término foi para 17/07/2018 ou 12/08/2018. No entanto, a
construção foi finalizada no dia 12/09/2018. Dessa forma, os pais podem assistir às
apresentações de seus filhos com conforto e segurança. A inauguração da quadra
de esportes aconteceu no dia 15/09/2018 (cronograma das atividades anexo), com
homenagem a uma das pessoas que contribuiu para a história da nossa instituição:
Irmã Elli. Ela cortou a faixa inaugural para abertura da arquibancada e também deunos a honra de ter seu nome concedido à quadra.

Inauguração da quadra de esportes Irmã Elli no dia 15/09/2018
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Meta 02 - Gincana para 250 crianças com as idades de 01 a 05 anos com
brincadeiras lúdicas pedagógicas: A planilha 6.1 do Plano de Trabalho apresenta
uma despesa de R$ 71.574,40, na primeira meta. Esse valor é referente aos
materiais esportivos da gincana com 6 modalidades de jogos, como é demonstrado
no item 7. Cronograma de Execução, na Etapa 2 da Meta 3, onde são somados os
valores de R$ 10.850,00 e R$ 71.574,4. Isso significa dizer que a gincana com as
crianças de 1 a 5 anos de idade não possui despesa. As atividades aconteceram na
nova quadra coberta e teve como tema “A Luta da Pessoa com Deficiência." As
crianças participaram de brincadeiras simulando deficiências de olhos vendados,
pulos com uma perna, reconhecimento de objetos no tato. Disponibilizamos uma
mídia com vídeos gravados no momento da gincana.

Gincana com as crianças de até 3 anos com tema “A luta da pessoa com deficiência” no dia
18/09/2018



Meta 03 - Gincana com 6 modalidades de jogos para 240 educandos de 06 a 15
anos: Organizamos atividades e materiais para iniciar a gincana ainda em
setembro/2018, ocasião em que ocorreu a gincana das crianças de 06 a 10 anos.
Durante as atividades, tivemos atraso na entrega dos uniformes e dos tênis. Por isso,
iniciamos as atividades oficialmente no dia 16 de março de 2019. Nesse dia, também
estávamos comemorando os 46 anos da nossa instituição junto à comunidade.
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Campeonato de futsal das crianças de 06 a 10 anos



Meta 04 – Processo formativo profissionalizante em Informática: O curso
começou dia 26/11/2018. Os alunos assinaram Termos de Compromisso e Fichas de
Inscrição. Tivemos um total de 52 alunos no início do curso, divididos em 4 turmas.
Durante o processo formativo, o instrutor de informática organizou aulas de
reposição para que os educandos não reprovassem por falta.

Início do curso de informática dia 26/11/2018



Meta 05 - Elaboração de material temático para o curso de Inclusão Digital: A
apostila para acompanhamento do curso de Informática foi produzida pelo Instrutor
de Informática em outubro/2018. As apostilas foram impressas e encadernadas para
entrega aos alunos, que utilizaram o material temático durante as aulas.
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Apostilas impressas para o curso de Inclusão Digital



Meta 06 – Promoção de arte e cultura, por meio de peças de teatro, musicais ou
de pintura e um curso em estimulação artística nas áreas de capoeira e karatê:
Esses cursos são ofertados no setor Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos por meio de oficinas com jovens de 06 a 15 anos, no período contrário ao
da escola. Os alunos fizeram apresentações na inauguração da quadra de esportes
(15/09/2018) e na comemoração dos 46 anos da Instituição (16/03/2019) com dança,
musicalização, capoeira e troca de faixa do karatê. Ao final do campeonato,
comemoramos o encerramento do projeto, junto com a comunidade, no evento da
Festa da Família (11/05/2019).

Apresentação de dança na inauguração da quadra de esportes
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Apresentação de capoeira na inauguração da quadra de esportes

Apresentação de musical na inauguração da quadra de esportes

Apresentação de karate com a presença da comunidade para troca de faixa

End.: QNM 30 - Módulo “B” e “C” - Fone (61) 3373-1145 - Fax (61) 3581-8098 - CEP.: 72.210-300 - Ceilândia - Brasília DF

E-mail: dp@cantinhodogirassol.com.br financeiro@cantinhodogirassol.com.br coord@cantinhodogirassol.com.br

CENTRO SOCIAL LUTERANO

CANTINHO DO GIRASSOL



Meta 07 - Entrega dos certificados de participação para os alunos do curso de
Inclusão Digital e ao Instrutor de Informática: Os certificados foram entregues ao
final do curso de informática, no dia 14/12/2018 para que o professor tivesse mais
dois dias (08 e 13/12) para reposição de aula, caso necessário.

Certificação de algumas alunas do curso de Inclusão Digital

Certificação de alguns alunos do curso de Inclusão Digital
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Certificação do Instrutor de Informática



Meta 08 - Aquisição de um automóvel: a Van foi adquirida no dia 07/05/2018,
conforme comprovante anexo. Como impacto, o nosso motorista passou pelo
processo de atualização de carteira de motorista com habilitação AD. Com a
conquista do automóvel, pudemos transportar as crianças ao dentista, as
professoras ao curso do Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação
ofertado pela Secretaria de Educação e também as nossas atendidas do Projeto
Costurando Novos Caminhos a um passeio ao zoológico com os filhos para
fortalecerem os vínculos familiares.

Nova CNH do nosso motorista, contemplando a categoria D
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Ida ao dentista no dia 29/10/2018, o registro fotográfico foi realizado pela orientadora que
acompanhou os jovens

Ida ao dentista no dia 29/10/2018, o registro fotográfico foi realizado pela orientadora que
acompanhou os jovens
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Passeio das alunos do curso Costurando Novos Caminhos ao zoológico com os filhos no dia
31/08/2018



Meta 10 - Análise dos resultados do Projeto Fênix: Em 01 de abril de 2019,
fizemos uma reunião com as chefias e equipe administrativa para apurar os impactos
gerados pelo projeto e fazer considerações para os próximos. (Ata anexa)

Reunião de equipe sobre impactos do Projeto Fênix
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Meta 11 - Prestar contas ao FDCA e finalizar o projeto: Esse relatório compreende
as prestações de contas PARCIAL e FINAL, conforme item 14.2 do Termo de
Colaboração 11/2018 que diz: “a prestação de contas final consistirá na
apresentação pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL do relatório de execução
do objeto, no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência da parceria,
prorrogável por até 30 (trinta) dias mediante solicitação justificada”.

B. PÚBLICO ATINGIDO:


A cobertura da quadra beneficiou principalmente os jovens atendidos no Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos que a utilizam para as aulas de esporte. A
mensuração é realizada pela lista de presença das aulas de esporte. Além de
apresentações realizadas pelos atendidos nos eventos da instituição, com a
presença da comunidade.



As 11 professoras, 26 monitoras e 250 crianças de 01 a 03 anos foram beneficiadas
pela gincana sobre “A luta da pessoa com deficiência”.



Por termos adquirido uma van, nosso motorista fez o processo para atualização da
carteira nacional de habilitação categoria D para dirigir o automóvel. Toda segundafeira, cerca de 4 jovens do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos vão
a consultas com o dentista parceiro da nossa instituição.



O curso de Inclusão Digital certificou 44 jovens e o Instrutor de Informática. A
mensuração foi realizada por meio de listas de presença, além do recolhimento de
assinaturas daqueles que receberam certificados.



Os educandos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos possuem
oficinas de artes, dança e musicalização de segunda a sexta-feira no período
contrário ao da escola, com o objetivo de promover arte e cultura junto aos jovens.
Utilizamos lista de presença para todas as oficinas e o resultado é demonstrado em
dias de eventos, onde os jovens fazem apresentações de dança e música e
exposição das obras produzidas na oficina de artes.

B.1 GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO ALVO


Fizemos gravações de depoimentos de colaboradores e atendidos sobre os impactos
gerados pelo Projeto Fênix. Os vídeos estão gravados na mídia de DVD que será
enviada na prestação de contas final.
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C. CUMPRIMENTO DAS METAS
Metas integralmente cumpridas:
◦ META 01. Construção da quadra de esportes Irmã Elli: Assinamos o contrato

com a construtora no dia 17/05/2018. As tabelas de basquete foram feitas sob
medida e os refletores, que já tínhamos, foram substituídos e reposicionados
para melhor iluminar a quadra. No dia 15/09/2018, fizemos a inauguração da
quadra coberta.
◦ META 02. Gincana para 250 crianças com as idades de 01 a 05 anos com

brincadeiras lúdicas pedagógicas. Em setembro/18 foi feita a gincana com as
crianças com o tema “A luta da pessoa com deficiência”, por meio de
brincadeiras lúdicas elaboradoras e orientadas pelas professoras.
◦ META 03. Organizar uma gincana com 6 modalidades de jogos para 240
educandos de 06 a 15 anos. Em setembro/2018 foi realizada a gincana de futsal
para as crianças de 06 a 10 anos. No dia 16/03/2019, iniciamos as atividades
com todas as crianças e os adolescentes. Finalizamos no dia 11/05/2019 na
Festa da Família, ocasião onde a comunidade estará presente.
◦ Meta 04. Desenvolver um processo formativo profissionalizante em Informática,
atendendo 40 jovens do curso, sendo 10 alunos por turma com a duração de 10
horas. No dia 26/11/2018 iniciou o curso de Inclusão Digital para 52 alunos
divididos em 4 turmas. Esse curso foi finalizado em dezembro/2018 com a
entrega de 44 certificados e mais 1 para o Instrutor de Informática.
◦ META 5. Elaboração por parte do Coordenador do Curso de Informática do

material temático para o Inclusão Digital e Participação através de um Kit de
cartilhas. O material temático são as apostilas que estão impressas e
encadernadas para serem entregues aos jovens. O kit de cartilhas é composto
com blocos de anotações e canetas que serão utilizados pelos alunos. Os
demais materiais serão utilizados em sala de aula com a orientação do instrutor
de informática.
◦ META 06. Promover a arte e cultura no espaço quadra Irmã Elli, proporcionando

um curso básico em teatro, pintura, música ou preparação de uma peça artística:
Os jovens do Serviço de Convivência possuem oficinas de musicalização, dança
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e artes de segunda a sexta-feira no período contrário ao da escola. O resultado é
demonstrado em eventos com preparação de apresentações de violão, canto,
dança e exposição de artes. As primeiras apresentações dentro do projeto
aconteceram no dia da inauguração da quadra de esportes (15/09/2018) e na
Feira Cultural (27/10/2018).
◦ META 07. Entregar os certificados de participação para os alunos do curso de

Inclusão Digital e ao Instrutor de Informática. No dia 14/12/2018, foram entregues
44 certificados para os alunos que concluíram as 10 horas de curso de Inclusão
Digital e um para o Instrutor de Informática que elaborou as apostilas e ministrou
as aulas.
◦ META 08. Aquisição de um automóvel para viabilizar a garantia de direitos de

crianças e adolescentes: Fizemos o pagamento do automóvel no dia 07/05/2018.
Fizemos a busca de orçamentos primeiramente, adquirimos a van, depois
fizemos a transferência do DUT.
◦ META 10. Análise dos resultados do Projeto Fênix. Em 01/04/2019, a equipe de
chefias e administrativo se reuniu para analisar os impactos gerados pelo projeto
e fazer apontamentos sobre pontos fortes e a melhorar para os próximos.
◦ META 11. Prestar contas ao FDCA e finalizar o projeto. O projeto foi finalizado
em 11/05/2019, com a Festa da Família, onde tivemos as entregas das medalhas
aos times vencedores do Campeonato de Verão. A prestação de contas final será
entregue até o dia 10 de agosto de 2019.

D. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA
A parceria entre o CDCA e o Cantinho do Girassol, por meio do projeto Fênix veio a
fomentar a prática de atividades físicas como instrumento educacional, visando o
desenvolvimento integral das crianças, jovens e adolescentes, capacitando-os a lidarem
com suas necessidades, expectativas e desejos, bem como os do outro, desenvolvendo
competências sociais para o bom convívio e o despertar de suas habilidades motoras.
Este projeto proporcionou a democratização do acesso à prática e à cultura como
fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas
de vulnerabilidade como a nossa.
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Com isso, conseguimos contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da
vida social e na promoção da saúde e educação.
O esporte adapta regras, estruturas, espaços e gestos motores de acordo com as
realidades de cada um. A prática de atividades esportivas de forma prazerosa e com
qualidade do espaço físico e matérias adequadas favorecem o aprendizado e a construção
de saberes.
O esporte pode ser mais uma alternativa na formação humana de adolescentes e
jovens. Por meio de sua prática, pode-se trabalhar vivencias essenciais para que as
dificuldades da modernidade possam ser ultrapassadas, e que esses mesmos adolescentes
e jovens possam se tornar pessoas mais preparadas para enfrentar as responsabilidades da
vida adulta.
Buscamos com essa parceria demonstrar a potencialidade do esporte em trabalhar
noções de disciplina, de respeito, de dedicação, persistência e a aceitação social,
apresentar a importância das práticas esportivas para o desenvolvimento do trabalho em
grupo, estilo de vida saudável, convivência com as diferenças interpessoais e inclusão,
expor a relevância do esporte como estimulador para ampliação das perspectivas de vida
individuais e coletivas por meio de metas e objetivos e explorar as vivências de derrotas e
vitórias na prática do esporte.
Observamos que a prática esportiva é uma ótima ferramenta no combate à
ociosidade, em reforçar a autoestima, na manutenção de uma vida saudável, no combate ao
surgimento de doenças, no controle do peso, na busca de objetivos e como estímulo ao
contato

com

outras pessoas,

estimulando o

coletivismo.

Atividades físicas são

indispensáveis para uma vida saudável e na adolescência não pode ser diferente, pois é
uma fase em que acontecem grandes mudanças físicas e psicológicas.
Além disso, o esporte ganha importância como ferramenta de inclusão social, pois
mesmo que tenha como princípio o desenvolvimento físico e da saúde, serve também para
a aquisição de valores necessários para coesão social e mundial, ou seja, possui papel
educativo pleno.
E. EXECUÇÃO FINANCEIRA


No início da execução da parceria, foram feitos alguns descontos de tarifas
bancárias. Encaminhamos um ofício para o BRB solicitando o estorno dos valores
tarifários e a não cobrança de tarifas posteriores.



No dia em que foi creditado o valor total do projeto, fizemos as aplicações
financeiras, conforme extratos anexos.
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Não fizemos remanejamentos.



Tivemos rendimentos da verba aplicada em fundos de aplicação. Enviamos um ofício
ao CDCA solicitando autorização para investir em mais materiais para as atividades
previstas no projeto. No entanto, o prazo para aprovação foi curto, e por isso faremos
a devolução do valor.

F. POSSIBILIDADE DE SUSTENTABILIDADE E CONTINUIDADE DAS AÇÕES QUE
FORAM OBJETO DA PARCERIA


Com a aquisição do automóvel temos a possibilidade de viabilizar o transporte dos
nossos educandos para eventos fora da instituição como idas ao dentista e
campeonatos de karatê e futsal.



A cobertura da quadra de esportes com cobertura proporcionou maior proteção aos
educandos e um espaço para melhor visualização de suas apresentações ao
público, principalmente pais dos alunos.



As gincanas continuarão acontecendo ao longo do ano.



As aulas de informática poderão ficar mais complexas, à medida que os alunos forem
absorvendo os conteúdos mais básicos dessa oficina. Isso trará mais conhecimento
aos educandos e aumentará a chance de inserção nas empresas por meio do
Programa Jovem Aprendiz.

G. DIVULGAÇÃO DA PARCERIA
A divulgação aconteceu de duas formas: a parceria foi publicada no DODF 076 2004-2018 SEÇÃO 1 e também fizemos a publicação das informações na nossa página do
Facebook.

Links para consulta:


DODF 076 20-04-2018 SEÇÃO 1
(http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2018/04_Abril/DODF%20076%2020-042018/DODF%20076%2020-04-2018%20SECAO1.pdf)



Imagem postada no Facebook do Cantinho
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2193453587406370&set=a.21024292239
4123&type=3&theater).
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