
--lJ]-

PtNN(fP
DelaÍada de Ulilidadê Públi6 Municbállei n'5455 de 1íl02/199/t

Rsconhecida t liladado Pública Fêderal DecÍeto P'óri6do .o OOU 1711Ü1997
Rêconhêcada Ulilidadê PúblicaE§iadual L€lno 11599 Publicado no DoU 05/072003

Cediícado de Enrid.d6 ê Fins Fllanbóplêo8 - Resoluçãô tf 252 de O6n2nOOO
CNPJ| 71.744.0020001-66

RELATORIO ANUAL 2O2O

AçOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES

DO CONTRATURNO ESCOLA

(Período de 01 / ot /2020 à 3t / tz /2020)

^v 
Ànéli!c!Íyclhncl lT0l Jd s.€i! §., tuo PerüsP{EP: r507t.220 Fnn.ff,{ (017!12rr9J9,

E,oaí c F.i,sôsre..Jaoilqorcmsd ôi! l, \1\ 3sq{«loronlsÍ oÍ§.bÍ



üiTd§rap
Declalada dê Uiilidade Púbrica Municipalleinô 5455 dê 11/021994

Re@nhecida Ulilidade Pública Federal Dêcrcto Publicado flo DOU 17/10/1997
Rêconhecida Lnildadê PúblicaEstadual Lei n' 1 1599 Publicado no DOU 051072003

certificado dê Entidadês de Fi.s Filantrópicos - ResoluÉo tf 252 de Odl2nOOO
CNPJ: 71.744.007/000156

NOME: ASSOCIACÀO P.ENÀSCER

ENDEREÇOI AV, AMELIA CURY CABRIEL, 4701 - JARDIM SO RAIA

CEP 15075-220 CIDADET SAO JOSE D0 Ri0 PRE'lO/SP

TELEFOI'lEr (17) 321,39595 E-MAILT c,pedagogica@asscciacaorenascer,org,br

SITE: www,associacaoaenascel,org,br

DO REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Aparecido Fe.reira Pacheco

Rua: Àntonio dc.Jcsus, 350 - Q. 01

Bairro: Condomínio Residencial Dahma I
Cidadc: SãoJosé do Rio Preto - SP

CEP: 15061-751

RG: 7.546.299-O CPF 42A.673.55A-34

Nome: Elisabete Liso

Rua: Siqueira Campos, 3378 apto.2I

Bairro: Centro

Cidade: São José do Rio Preto - SP

CEP: 15010-040

RG 7.838.760-7 CPF:02B.43i.518,48

DC TECNICO RESPO NSAVEL

Nome: Márcia Regina Barbosa

Endereço: Av. Amélia Cury cabriel,4701

Ea.rr:rs: IardiE Sor aia

Fonei (17,1 3273-9595
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ACÕES DESENVOLVIDAS

No mês de janeiro foi realizada a colônia de férias, atividade esta, realizada em parceria com

estabelecimentos e profissionais volunúrios que se propôem a oferecer momentos de

diversão, lazer e descontração com os alunos matriculados nas oficinas. No mês que antecedeu

esta atividade foram enviados comunicados e conütes a todas as famílias a fim de fazer um

levantamento da quantidade de alunos a participar das atividades oferecidas que eram Day Use

em clubes com alimentação inclusa, passeios em bosque, parque ecológico, almoços em

restaurantes, pic nic na hlpica com passeio à cavalo entre outros.

METÀS

Proporcionar momentos de descontração e diversão com segurangas durante este período de

férias escolares com atiúdades diferenciadas aos alunos dos quais os familiares necessitam

deste apoio enquanto trabalham.

RESULTADOS ALCANçADOS

Confirmaram e paÉiciparam das atividades 66 alunos, pois alguns responsáveis optaram por

ficarem com as crianças em casa em dias de folgas, viagens, férias e outras situações que

possibiiitâssem a criança estár próxima dos familiares,

As atividades foram realizadas com participação de toda a equipe do Projeto e estágiários que

se voluntariamm a apoiar nestas atividades.

A colônia de férias com atividades diferenciadas teve duração de 15 dias em período integral

(das 08h00 às 17h00J

RETORNO DAS ATIVIDADES NAS OFICINAS

No mês de FEVEREIRO os alunos participaram de aulas explicativas a respeito do uso e

manuseio dos computadores na saia de intbrmática e sala Positivo. Desta lbrma tiveram a

oportunidade conhecer as diferenças entre os computadores utilizados nos diversos tipos de
aprendizagens onde envolvem sons, imagens, leitura, escrita e conhecimentos gerais.

Ar.Aralhcury(àbieL470l Jds.É!-§.J.RioPÉrcsPlEP: ltüt 0 Fon.rÍa\:(017I:l2ll9rs5

1 - OFICINA DE INFORMÁTICA

ESENVOLV]DAS
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No mês de MARÇ0 continuamos a desenvolver as atividades na oficina de informática, 0s

aiunos executaram atividades em jogos direcionados a fim de meihorar a aprendizagem dos

conteúdos pedagógicos nas áreas de Língxâ Portuguesâ e Matemática através de sites como

escola games, sebran, coelho sabido. Também foram desenvolüdas atividades pedagógicas nos

computadores da sala Positivo com as criançás das séries iniciais utilizando as ferramentas
lúdicas de aprendizagem para proporcioD,ar coohecimento e [D.te(aFo.

No entanto, estas atividades foram realizadas até o dia 23 de Março, data em que foram
suspensas as atiüdades presenciais em razão da pandemia do Covid-19 como medida
protetiva, conforme decreto nq 18.554, 16 /03 /2020.

No mês de ABRIL, com o distanciamento sociai e suspensâo cias atiúdades presencrals, as

atividades passara!!! a ser elahoradas, trallsmitidas pelo what-sapp através dos gruflos criados
para comunicação e interação em forma de videoaulas e atividades impressas disponibilizadas
na instituição para retirada dos responsáveis pelos alunos, Estas atividades eram orientadâs
pela equi.pe do projeto âtrevés de videochamâdâs e Jigaçôes For teleíone a firn de âfroiar família
e aluno em casa,

No mês de MAIO, as videoaulas de informática também tiveram conteúdos voltados para a

família como orientações a respeito do uso da tecnologia, internet seus benetícios e prejuÍzos

com o uso proiongado, Ésses conteüdos também tbram tÍansmlhdos através dos cadernos rie

pâssatempo com propostâ de atividades de 7 eiros, palavras cruzadas, aâça palavrâs, etc.

Em JUNHO íoram realizadas üdeoaulas com propostas de aplicativos que fossem possíveis
baixar em aparelhos celulares e tablets de forma gratuita como jogos de raciocínio lógico
mateminco Itetrrs, tangram entre outrosj e rogos de Ltnguagem tàprendendo a ier e escrever,
palawas conectadas, etc) Estas atividades tiveram a intenção de levar descontração e

aprendizagem no ambiente familiar de forma a qual todos pudessem participar.

No mês de JULHo çom a çonünuidade das atividades presenciais suspe4sas, as videqauhs
continuaram sendo transmitidas com proposta de aplicativos e jogos de interação. Também
foram disponibilizadas para as famílias e-books gratuitos para serem baixados e lidos em

família com histórias infantis e valores.

No mês de AGOSTú rbram <iesenvoivrdas propostas de atiudades e Jogos com temas tblcióncos
bttscando levar conhecimento cllltural a toda a famÍlia, Estas propostas tamhém foram
desenvolvidas nos cadernos de atividades de passatempos pedagógicos do projeto e

disponibilizadas na instituição para a retirada dos responsáveis, beln como levadas nas

residências dos alunas com maior vulnerahilidade sovial e de saúde.
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Em SETEMBRO foram trabalhadas atividades e údeos de conhecimentos gerais voltadas para

história <io Brasii com Independência do Brasii, Ceografia, localizaçào do paÍs através de
âplicâtivos como jogo de perguntas de Geografia, Quis, entre outros e atividades impressas.

No mês de OUTUBRO continuamos com as videoaulas com propostas de âtividades interativas
e aplicativos pertinentes para serem baixados no celular e tablet, atiüdades impressas
dlsponibi'fizadas na rnstÍtulçào para retirada dos responsâvers e entregues nas resldências dos
alunos com maior vu!nerahilidade social e de saúde. Neste mês foram desenvolvidas anúdades
lúdicas com jogos que envolvesse brincadeiras e lazer como jogo de mimica, eu sei a música, eu
sei o desenho, elltle outras.

Em NOVEMBRO novamente foram trabalhadas atiüdades e üdeos de cohhecimentos gerais
voltadas para histó a do Brasil como a Proclamação da República e Dia da Bandeira, e

atlvidades impressas,

No mês de DEZEI!ÍBRú tbram <iesenvoivrcias vr<ieoaulas a respeito cie aBvrciades e aptlcatrvos
com temas natalinos com abrangência nas áreas de língue portuguesa, matemática e contôs
infantis através de sugestões de contações de histórias no Youtube.
Também foram disponibilizadas atividades impressas com os conteúdos trabalhados.
Neste tIIês també@ em foi realizada uma Mqsfta Ped"r-ógica on lir-e gravada e di,sponibilidade
no Facebook da instituição mostrando o trabalho desenvolvido por toda a equipe pedagógica

da instituição bem como a execução das atividades realizadas no ambiente familiar.

METAS

Apoiar a aprendizagem dos alunos reforçando e adaptándo as atividades transmitidas pela
Escoias, aiudar os responsáveis que apresentam difrcuÍda<ies para reâlizar as ativiciacies com os
alunos em casa sejam elas de pela ausência de comDreensão e entendimento bem como de
tempo disponível para as mesmas através de ligaçôes por telefone, videochamadas e

orientações preseaaiais no momento de entrega e recolhimento dâs atividades impressâs
proposiãs-

Foram atendidos 140 aluros e seus familia.es através das atividades propostas favorecendo a
aprendizagem, tãcilitando a interação de todos dentro lar assim como, da familia com a

rnstrtulçâo.

Esta oficir'la favorece a aprelldizagem por utilizar o meio de comlrnicação mài§ lrà7ernsô e

atrativo entre os alunos e suas famÍlias que é o aparelho celular e tablet.

Z - OFICINA DE LETRAMENTO
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AcÔES DESENVoLvIDAS
No mês de FEVEREIRO foram realizadas as tarefas acompanhadas e enviadas peia escola com

todos os alunos. Também foi reâlizâda umâ ávâliação diagnóstica de Língua Portuguesa e

Matemática a fim de detectar o nÍvel de leitura e escrita e raciocínio lógico dos alunos para

serem organizadas as âtividades de reforço e adaptações necessár:as dos conteúdos facilitando

a aprerdizagem de cada unr.

No mês de MARÇO continuamos a desenvolver as atividades de târefa com os alunos, e

iniciamos os projetos de leitura e escrita propostos para as turmas bem como, a construção de
jogos pedagógicos de matemática para apoiar aprendizagem e aquisição dos quesitos básicos

necessãnos para aprender,
No entanto, estas atividades foram realizadas até o dia 23 de Março, data em que forâm

suspensas as atividades presenciais em razão da pandemia do Covid-19 como medida
protetiva, conforme decreto nq 18.554, 16103 /2020.

No mês de ABRIL, com o distanciamento social e suspensão das atividades presenciais, as

atividades passaram a ser elaboradas, transmitidas pelo whatsapp através dos grupos criados
para comunicação e interação em forma de videoaulas e atividades impressas disponibilizadas
nâ instituição para retirada dos responsáveis pelos alunos. Estas atividades eram orientádas
peÍa equrpe do projeto atravês <ie vrdeochama<ias e ligaçóes por telefone a im de aporar fami'fÍa

e alrt4o 11m ca<6.

No mês de MAIO, foram transmitidas videoaulas com contação de histórias, conteúdos de

língua portuguesa voltados para alfabetização como lerra e número, alfabeto e sílabas,

formação de paiawas e frases entre outros, gsses conteúdos tambêm foram transmrtidlos
através dos cadernos de pâssatempo com proposta de atividâdes de palavras cruzadas, caça-

palavras, cârtâ ehigmática, etc.

Em IU.NHo frrrals rçalizadas videoaulas com propostas de em tndas as dlscipltEs se!]d.o elas.

Língua Portuguesa, Mâtemática, Ciências, História e Geografia, trabalhando desta forma com
todos os conteúdos enviados pelas escolas, apoiando as tarefas e atividades propostâs pelas

mesmas, adaptando mâteriais para alunos com dificuldades motoras e cognitivas e orientando
as famílias quanto aos cuidados com a Covid-19.

No mês de rlll,Ho foram construídns jogos pedagógiÇos e arreeadados livros infantis de
histórias para serem emprestados para as famílias. Esse projeto foi c ado para levar
aprendizagem atlayés de diversão e descontração para toda a família em formato de biblioteca
e iogoteca Poi-s, com a coüi!.uiàde dâs atividâdes presenciais srspersa$ houve a aecessid"4e
de oferecer um incentivo às fâmíliâs em continuarem participando de toda a proposta,

.
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No mês de AGOSTo as atividades desenvolvidas através das videoaulas bem como dos
câdernos de atividades tiveram como tema o Folciore brasiieiro. Portahto foram reaiizadas
contâção de histórias coln as lendâs do nosso folclore, foram desenvolvidas atividades com

parlendas, adivinhas e trava línguas. Estas propostas também foram desenvolvidas nos

cadernos de atividades de passatempos pedagógicos do projeto e disponihilizadas na

ínstituiÉo para a retírâ.dâ dos resporsáveir bem como levadás na-s residênciâs dos aluuos com
maior vulnerabilidade social e de saúde.

Em SETEMBRO foram trabalhadas atividades e vídeos de conhecimentos gerais voltadas para

história do Brasil com Independência do Brasil, Geografia, localização do paÍs, orientações em

geral a resperto da Coud-19, aiém do apolo pedagoglco personalizado atravês clas

videochamadas, iigaçôes por telefone e orientações pedagóglcas na e!'ltrega e busca de

materiais impressos e adaptados,

No r!ês de OUTÍJBRO canhluaErns 4om a: vüeoalrlas qorn Frapastas de ai.vidades de reforça!
pedagógico nas diversas disciplinas escolares, adaptaçâo de materiais para alunos com

dificuldades motoras e cognitivas, construção de jogos de apoio às aprendizagens,
emprésümos e trocas de livros de histórias e iogos construídos. Neste mês foram
desenvolvidas atividades lúdicas com propostas de brincadeiras e lazer como amarelinha, stop,
crnco maflas, entre outras em comemoraçáo ao Dla das ünarças.

Em NOVEMBRO novamente foram trabalhadas atividades e üdeos de conhecimentos gerais

voltadas para história do Brasil como a Proclamação da República e Dia da Bandeira, e

atividades impressa-s-

No mês de DEZEMBRO foram desenvolüdas videoaulas com contação de histórias natâlinas e

propostas de atividades com temas natalinos,

Também foram disponibilizadas atividades impressas com os conteúdos trâbalhados,
Neste mês também em for reaitzaria uma Mostra Pedagôgrca on iÍne gravada e tirsponibrÍrzada
nô Facehook dâ instituição mostt-ando o trabalhô ílesenvolvido por toda a equipe fjedagógica
da instituição bem como a execução das atividades realizadas no ambiente familiar,

METAS

Apoiar a aprendizagem dos alunos reforçando e adaptando as atividades transmitidas pelas

Escolas, facilitar a aquisição da aprendizagem a partir da adaptâção de materiais que sejam

adequados para as diversas deficiências e seus efeitos sobre todo o processo de

desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para aprender, construção dc

recursos pedagógrcos que possam aJudar as lamrilas na apircabrirriarie <ias anvrciades dentro iar
e fâzer o acompâhhamehto pedâgógico de cada aluno a fim dê nôIteâr o rêsponsável quanto âs

._o-: r'f{, .
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e maneiras de executâr as atividades propostas dentro de casa sem inferir
lazer, descanso e dinâmica íamiliar.
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RESULTADOS ALCANÇADOS E BENEFÍCIOS

Foram atendidos 140 alunos e seus familiares através das videochamadas, chamadas por
telefone, eEtrega e üoca de máterizis impreçsos.
Também foram constâdas parúcipação das famÍlias e alunos através de fotos e vídeos postados
pelos mesmos nos grupos de whatsapp âlém de, cornprovação por meio de listas de assinaturas

nds entregds e devolutivas de materiais impressos,

3 . OIICINÀ Di AfiVlDADÚS MOTORÁS

ÀLUE5 TJIsEI\ VULV I T'l{5

No mês de FEVEREIRO foram atividades esportivas, caminhadas externás, atividades de
circuito motor e dado início ao projeto do circo com atividades de equilÍbrio e iniciaçâo a perna

de par.r. Tambénr íoram r.lesenl'r:hiüos iogus de iãbüleiÍus uúÍÍÍu Damas e Donrinó, conr as

furmas que tem mclhor compreensão a fim de desenvolver noções de regras.

No mês de MARÇO foi dado continuidade nas atividades esportivas corno futebol, basquetebol
e bola queimada, caminhadas externas com os alunos que apresentam maiores dil'iculdades
resprratónas e obeslda<ie e;ogos cie tabuierros.
No entanto, estas atryidades foram realizadas até o dia 23 de Março, data em que foram
suspensas as atividades presenciais em razão da pandemia do Covid-19 como medida
protetiva, conforme decreto nq 18.554, 76/O3/2020.

Em ABRIL, com o distanciamento social e suspensão das atividades presenciais, as atividades
tiveram que adaptadas para serem transmitidas pelo whatsapp através dos grupos criados
para comunicação e interação em formato de videoaulas e atividades impressas
disponibilizadas na instituição para retirada dos responsáveis pelos alunos. Estas atividades
eram onenladas peia equlpe do pro,elo atravês <ie vrcieochamaoas e irgaçoes por tetetone a ttm
de apoiar família e aluno em casa. Foram trehalhãdâs noções de êlimentaçâo saudável e

cuidados com o sedentarismo dentro de casa e seus efeitos para a saúde.

Durente ô rÍlês de MÁ-I.O, forae trans[dlldas videoaul,as co@ proFostas de âtividades gue
pudessem ser executadas com toda a fâmília como ginásticas, brincadeiras, e alongamentos.
Também foram feitas propostas de atividades adaptadas para alunos com alto
comprometimento motor e que fazem uso de cadeiras de rodas bem como para seus familiares
e cuidadores que muitas vezes sentem o§ ef'eitos da postura inadequada no trocar, carregar e

manelar a pessoa com deficléncía. Iãmbem lbram reahzadas propostas de atl\4dades nos
cadernos i!!pressôs.
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Êm jUNHo âs propostas oe ativiciacies motoras foram voitadas para a cuitura e iestividades
iuninas. Forâm desenvolvidas propostas de construção de jogos de mesas com temâs iuninos.

danças juninâs, brincadeiras e alongamentos.

No mês de JTJLHO foram passadÀs videoaul-as teóricas a respeito da saúde do corpo--

alimentação saudável, importância da atividade ffsica e os perigos da obesidade frente a Covid-
19, Também foram propostâs atividades de alongamento e ginástica para reduzir o

sedentarismo.

No mês de AGúSTO as ahvrdades <iesenvoivr<ias atravês das vrdeoauias bem como dos
cadernos de atividêdes tiverêm como tema o Folclore brasileiro. Portanto foram realizadas
propostas de brincadeiras que resgatassem a cultura do folclore brasileiro como pular corda,
petecâ, pular elástico e cabra-cega.. Estas propostas também foram desenvolüdas nos

cader:pas de atiüdêdcs de pas-sálemlras Fedagógicas do projeta e dispnnihilizadas aa
instituiçâo para a retirada dos responsáveis, bem como leyadas nas residências dos alunos com
maior vulnerabilidade social e de saúde.

Em SETEMBR0 foram trabalhadas atividades e vídeoaulas que desenvolvessem habilidades de

lateralidade e localização como brincar de robô, bambolê, desvio de obsúculos entre outras.

No mês de OUTIJBRo continuamôs com as videoâulas com propostas de atividâdes motoras
para movimentar o corpo e proporcionar bem est ao aluno e seus familiares. Neste mês

foram desenvolvidas atividades Iúdicas com propostas de brincadeiras e lazer como
çarst-ruÉ{t de hrinquedos a partir de m.atedais recj4Jadas como bo|icbe,. vâi.e-verrr, eDtrp

outros em comemoraçào ao Dia das Crianças.

Em NOVEMBRO novamente foram trabalhadas atividades e vídeoualas com propostas de jogos
e brincadeiras que podem ser realizados e desenvolyidos por todâ a famÍlia como jogo das
sombras, Marcha soidado, boia ao cesto, entre outros.

No mês de DEZEMBRO foram desenvolvidas videoaulas com propostas de atividades como
Pontaria, Futebol de Mesa Adaptado, Recreação, Saltos com Números entre outros,
Tamhém foram dispalih ilizadas atividadcs imnrelsa! cotxr Gs centeriÍl.!§ trabalh4da-a
Neste mês também em íoi realizada uma Mostra Pedagógica on line gravada e disponibilizada
no Facebook da instituição mostrando o trabalho desenvolvido por toda a equipe pedagógica

da instituição bem como a execução das atividades realizadas no ambiente familiar,

METAS

av. Ànérúcú) GobÍiol.47ol d.s@io s i Rio l\esP-cEP, 150?5-220 [qq!ü: (0r 7F2139595
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Apoiar a aprendizagem dos alunos reforçando e adaptando as atiüdades transmiúdas pelas

Escoias, melhorar o condicionamento fÍsico e os riscos de desenvoivimento de doenças
ocasionadas pelo sedentarismo como ohesidade, diabetes, colesterol, triglicérides, hipertensão

entre outras. Conscienüzar os responsáveis a respeito da importância da Atiúdade Física para

a saúde do corpo e mental.

Foram atehdidos 140 alunos e seus familiares através das videochamadas, chamadas por
telefone, entrega e troca de materiais impressos.

Também foram constádas participaçâo das famílias e alunos através de fotos e vídeos postados

peios mesmos nos grupos de whatsapp além de, comprovação por meto de irstas de asslnaturas
nrs entregaç e devohrrivas de mâLeriáis imnressns.

4 - OFICINA DE MÚSICA

ACÕES DESENVOLVIDAS

No mês de FEVEREIRO foi iniciado Canto Coral, vocalizes de Aquecimento e Exercícios

respiratórios. Foram ffabalhadas as músicasi O caderno - Toquinho, A iinda Rosa luvenil, entre
outras. Também foi trábalhado o filme O que é uma Orquestra.

No mês de MÁRÇü lbr dado contÍnurdade nas atrvrcia.ies de músrca com rnrcraçáo da bandÍnha
côm as turmâs das crianças mênores. Boomwâhackeas côm as turmas dos alrrnos maio!'es e

Coral.

No entrnto, estas atividades foram realizadas até o dia 23 de Março, data em que foram
suspelsâs âs ãlividades preseEçiais em tazáo da pandemia do Covi-d-1g como mediü
protetivã, conformê decreto np 18.554, 16/03/2O2O.

Em ABRIL, com o distaflciâmento social e suspe[são das atividades presenciais, as atividades
tiveram que ser adaptadas para serem transmitidas pelo whatsapp através dos grupos criados
para comunicaçào e interação em fôrmato cie vrcleoaulas e atlvldades impressas
disponibilizadas na i!'!stituição parâ retiradâ dos responsáveis Felos aluno< Estas atividades
eram orientadas pela equipe do projeto através de videochamadas e ligaçôes por telefone a fim
de apoiar íamília e aluno em casa. Foram trabalhadas âtividades com copos, estímulos musicais
para.llunos com mâiores comprametir!.entos matores, Reflexão muiical Músicas Aviâa e

Aquarela - Toquinho, Músicas da MPB.

Durante o mês de MAIO, foram transmitidas videoauias com propostas de atividades de
rclfexão musical e conhecimento cultural com as músicas: Baiãr_r, lviúsica Corona Vírus -
Crianças Intêligeitê5, Coao ó bcn: scr Dif€{.nte Caral malarrraiea6a, sam}a - Ncl}l p.o3a

Temai Honestidade, Ai que Saudade que eu To - Canal Bita, Sertanejo - Wilson paim - Temai
Sinceridade

Av Amélia Cury Gabnd, 4?Ol-Jd Sô§i;SXdô PÍtuSP {ljP: l5OTJ-220 ronciFoí(017)32119595

RESULTADOS AL
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Êm rUNHO o profissional responsávei peia atividâde estava em férias.

No mês de JULH0 foram passadas údeoaulas com musicais para diversão nas férias, Videoaula

sobre o que é uma Orquestra l, Videoaula sobre o que é uma Orquestra II e realizada uma Live

Iu'IliDa atxavés do Eacêhook com a paúicipação de t rdos os alunos e s€us fa&iLiáres-

No mês de AGOSTO as atividades desenvolvidas através das videoaulas bem como dos
cadernos de atividades tiveram como tema o Folclore brasileiro. Portanto foram realizadas
propostas de música folclórica rítmica I para alunos com maiores dificuldades motoras, musica

fôÍclôrÍca ritmrca I, II e m infantrl, musica foiciônca ri'tmica I, 11 e 1lÍ iovens e ad-uitos. Tambêm
foi realizada uma Live Folclorica com a participação dos alunos e familiares.

Em SETEMBRO foram trabalhadas atividades e vÍdeoaulas com temas de primavera com
propostâs para crianças e jovens como também adaptada para alunos com maiores
drliculdades motoras,

No mês de OUTUBRO continuamos com as videoaulas com propostas de atividades de música
com temas voltados pará o mês dâs criahças.
Fr}i realizada urnÂ Live GincaBa Renascer com- a pârlicipaçãa dos alu.nos e seus frmili?,ret e ut!â
Live para o Dia das Crianças.

Em NOVEMBRO novamente foram trabalhadas atividades e vídeoualas com propostas de

construção de um carraÍbne, videoaulas com explicaçôes de como afinar e fazer o

acompanhamento musrcal com o rnstrumento construidlo.
Foi realizadâ umâ Live com a reapresentaçãô do Espetáculo ô Quehra Nozes - dâ Associação
Renascer pelo Facebook da instituição.

No mês de DEZEMBRO foram desenvolvid.as videoaulas côm propostas de atividades çomo
Cantos de Natal, sugestões de musicais e corais de natal no youtube.
Também foram disponibilizâdas atividades impressas com os conteúdos $abalhados.
Neste mês também em foi realizada uma Mostra Pedagógica on line gravadâ e disponibilizada
no Facebook da instituição mostrândo o trabalho desenvolvido por toda a equipe pedagógica

da rnstrturçâo bem como a execuçáo das atÍvldades reaiizadas no amblente iâmihar.

METAS

Apoiar a aprendizagem dos alunos permitindo o bom desenvolümento do ritmo, dicção,

coEuuicação, expressãa e bom relaqiouamento no meia social. Além dÁ i!Ê-lusão socjal atraves
música.

Av. Arérh cüry Cdb'iol, a70r Jd.s.ni' s, Rio PdcSP cltlr: tí75.220 fonqF( (017lrt3.935



í.;l ,

RtNAíffP
Dêcla.ada de Ufilidadê Públi@ Mu.icipalLeino 5455 ds 11/0?199r

Rêconhêcida lrlilidade Pública FêderálDecrelo Publicàdo no OOU l7n0l1997
Roconhecida Uiilidade PúbllcaEstaduâl Lêltf 11599 Publicado no DoU 05/072003

cerlifcado rle Elriidâdê3 dê FiÍs FlanlÍóplco§ - Rê$lução nc 252 dê o6h2l2ooo
oNPJ: 71.7/14.007/0001{6

Foram atendidos 140 aiunos e seus fâhiliares através das videochamacias, chamadas por

telefbne, entrega e troca de mâteriâis impressos.

Também foram constadas participação das famÍlias e alunos através de fotos e vídeos postados

pelos mesmos nos grupos de whãtsapp além de, comprovação por meio de listas de assinaturas
n-as enüegas e devoluüvas de máterials imlressos.

5 - OFICTNA DE TEATRO

No mês de FEVEREIRO foram iniciadas atividades com Teatro lnfantil Exercícios e jogos
cênicos com Íigurinos e his!órias,
Dança lnfantil: Músicas e coreografias que retratam o meio ambiente, paisagens e animais.

No mês de MARÇo foi dado continuidade nas atividades de Exercícios e,ogos cênicos com
figurinos e criação de histórias. Contação de histórias e interpretaçâo oral A lebre e a
úíuí úÊd, d !r6dr I ú ! d ,ú, rrí6di

Contâção de histórias e interpretação orali Branca de Neve, Cinderela; Dança e iniciaçâo â
coreogratia; Cenogratiâ lconstrução de rnáscaras e acessórios).
No entanto, estas atividades foram realizadas até o dia 23 de Março, data em que foram
suspensas as atividades presenciais em razão da pandemia do Covid-19 como medida
p.oreriva, coníorme decreúr nê i8,554, i6 i03lz§zi.

Em ABRIL, com o distânciamento social e suspensão das atividades presenciais, as atividâdes
tiveram que ser adaptadas parâ serem trânsmitidas pelo whatsapp através dos grupos criados
para comunicacão e interacão em formato de videoaulas e atividades impressas

disponibilizadas na instituiçâo para retirada dos responsáveis pelos alunos. Estas atividades
eram orientadas pela equipe do projeto atrayés de videochamadas e ligaçôes por telefbne a fim
de apoiâr família e aluno em casa, Fomm trabalhadas üdeoaulas com contação da história em
partesr O leão e o Rato I, II, Ill, IV. Também foi realizada âula de dança para Jovens e Adultos.
Mimrca para crianças e Iovens,

Durante o mês de MAIO, foram transmitidas videoaulas com propostas de atividades a respeito
do Dias das Mães (Poesia), Videoaula sobre Jogos (Enumerando), Contáção de História: O

Pinóquio I e Il, Videoaula sobre jogos (Tetris).

Em JU NHO o profissionâl rcsponsávcl pcla atividadc cs*.ava cm fórias.

No mês de iULHO foram passadas videoaulas com Contação de História - Pinóquio - parte lÍ1, e

parte final. Organização e Produção do videoclip da música Pausa, Também foi trabalhado o

Teatro de Bonecos l,

Âv.ÁnélhC!'](nhÍi.l,.lrol Jd.Sôoi*S,LRiô PftüSP{t} 15075-220 - F@,Fú: (017)3?13.995

RESULTADOS A ADOS E B ENEFICIOS
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Foram prosuzidos e passados recadinhos com os personagens da Frozen: Olaí Elsa e Anna

Foi realizada uma Live junina.

A! ,\,étir Cü, ô'Md 470, -&.sdn-S mo'E@sP-{EP, | 5o?r-220 - Fon f.y: (ot 7)3213 9r9J
|; ir c Fq,,3aeq@rfti{q@6t6fts.& Nuv â§,eatrcí@r.@b'

No mês de AGOSTO as atividades desenvolvidas através das videoaulas bem como dos

cadernos de atividâdes tiveram como tema o Folclore brasileiro. Portanto foram realizadas

proposta,s de aüvidades o que é o que é? crianças, charada iove[§ e adútos, chara.da infaatil"
relaxamento 1, teatro de papel, Foi realizada uma Live Folclorica.

Em SETEMBRO foram trabalhadas atividades e vídeoaulas como teatro de sombras ii - infantil,
teatro de sombrâs iii - jovens e adultos, entrevista com ex-aluno sobre mercado de trabalho,
auia de dança - haÍrspray, teatro de som'bras 1v ttiiuma auiaJ, teatro de sombras adaptado,

Tamhém foram propostas êtividades impressas com os ternas propostos no caderno.

No mês de 0UTUBRo continuamos com as videoaulas com propostas de atividades de tea?o
.om tenÉs voltado§ fa.ra o més das crian Âs

Foi realizâda uma Live Gincana Renascer com a participaçâo dos alunos e seus familiares e uma

Live para o Dia das Crianças.

E foi proposto a contação de histórias Romeu e Julieta - Turma da Monica.

Em NOIIEMBRú novamente lbram trabâihadas atvrdades e ncieoauias com propostas de

âtividadês em teatro.
Foi realizada uma Live com a reapresentâção do Espeúculo O Quebra Nozes - da Associação

Renascer pelo Facebook dâ instituição.

No mês de DEZEMBRO foram desenvolvidas videoaulas com propostas de atividades como

Contos de Natal, sugestões de histórias e filmes de latal no youtube e Netflix,
Também foram disponibilizadas atividades impressas com os conteúdos trabalhados.
Neste mês também em t'oi realizada umâ Mostra Pedagógica on line gravada e disponibilizada
no Facebook da rnsotuÍçáo mostrando o trabaiho desenvoivrdo por toda a equrpe pe<iagôgÍca

da instituiçâo bem cômo a execnção dês atividâdes realizadas no ambierte familiar.

METAS

Apoiar a aprendizagem dos alunos desenvolvendo um com as artes integradas a

interdiscipiinaridade, onde cada aiuno, trabaihacio de forma individuai no contexto rio grupo,
desenvolva süas inteligências múltiplas.

Foram atendidos 140 alunos e seus familiares através das videochamadas, chamadas por
lele[one, entrega e troca de mâteriàis !mpressos

R ESI IT,I'ADOS A T,CAN CAT)OS
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Também foram constadas pa.ticipação das famílias e alunos através de fotos e uídeos postados

peios mesmos nos grupos de whatsapp âiém de, comprovação por meio de listas de assinaturas

nas enrregas e dcvoJurivás de maLeriais impressos,

6 . OFICINA DE ARTES

AçÕES DESENVoLVIDAS

No mês de FEVEREIRo foram iniciadas atiúdades com Aromaterapia com os aJunos maiores, E

iniciaÇão a pintura com os alunos menores.

No mês de MARÇO foi dado continuidade nas atividades com desenvolúmentos da cores
primárias e secundárias; Mistura de cores utilizando guache e pintura de dedos; Formas
C€€l]nétd.as {círciiL, quâdraà e triâii€uàr1 para €ri&çâo-de ese*hos e colagea€; Datas
comemorativas [Dia da Mulher, Dia da Escola e Ariversário de São José do Rio Preto), E

Àromaterapia lDifusores de Ambiente, Águas de lençóis, Ditusores para automóveis] com
renda para colônia de férias. sendo o obietivo desse trabalho, desenvolver noçôes a respeito de
pesos e medidas como também aguçar sentidos,
N^ FhrrDrâ êcr,c ,r iwi,ü,lpc t^r2n.ê11i22À1.,1á ^ ài- 1? àa M1r.ã À11. êÂ ntta l^nh

suspensas as aüvidades presenciais em rczão da pandemia do Covid-19 como medida
protetiva, confo.me decreto ne 18,554, 16 /03/2020,

Em ABRIL, com o distanciamento social e suspensão das atividades presenciais, as atividades
tiveram que ser adaptadas para serem transmitidas pelo whatsapp através dos grupos criados
para comunicaçáo e interaçáo em tbrmato de videoauias e atividades impressas
disponjhiljzadas nâ instituição para.,.tirada dos responsáveis pelos alunos. Estas atiüdades
eram orientadas pela equipe do projeto através de videochamadas e ligações por telefone a fim
de apoiar família e aluno em casa. Foram trabalhadas üdeoaulas com temas diversos e

adêptldai Fara.1ex a+ljaad s rrn ar2xhrerri:e fá,n]i.lial.

Durante o mês de MAIO, foram transmitidas videoaulas com propostas de atividades a respeito
do Dias das Mães [como construção de porta retratos com materiais reaproveiúveis][po.ta
trecos) enire outros, Videoaula sobre riecoupagem com colagem de papeis diversos, Pintura e
€n6kução d?quebr&{aàêça.

Em IUNHO transmitidas videoaulas com propostas de atividades sobre Pontos, Diferenciaçôes,
Aftes e Matemática com Alfredo Volponi na obra: Paisagem Fachada da Casa, Desafio Junino,
Àrteterapia para alunos com maiores dificuldades motoras.

No mês de Jtll,HO forâm nassadas üdeoaulas com nroDosta de consfução de jogos e

brincadeiras Iúdicas a fim de oferecer momentos de desconfração enquanto os alunos estavam
cm têrras escoiares cnmo, Jngo cie úamas com tamprnhas e consrruçao do lailuielro usjlncio
pâpelão, jogo da velha com tabuleiro de papelão e tampinhas, entre outros.

-220 Floe lar (017)r2B e5e5
Emn c pdagoeic.@âs.cikNrcüçÍ qs hÍ $!E ussi&lorcnss. oK.b'
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No més cie ÁGOSTO foram propostas atividades cie Ârtes de impressão, Porta Retrato,

Pontilhismo (mandalaJ, Pontilhismo [formas geométricas,], mâssinha Caseira, Desenho Mágico

e construção de brinquedo reciclável, Todas as atividades propostas utilizaram materiais que

as famílias pudessem ter disponíveis dentro de câsa.

Em SETEMBRO foram trabalhadas atividades e vídeoaulas com temas voltados para a

Primavera como desenhando no chão, reprodução ipês, construindo um ipê, reproduçâo
girassóis, primavera, colagem com folhas naturais. Também fo.am propostas atividades
impressas com os temas propostos no caderno.

No mês cie OUTIIBRO co]]tillua!]1os com âs videoáulâs côm nronostas de atividades de Artes
com Lemas voltados pard o mês das crianças.

Foran'! transmitidas videoâulas com prôpostas de atividades de Pintu.a baseada na obra de

RarEer.t Briú4 ealêgelrl çoEr diver.§as rlaierialf Tçxtr-Lxa caE] Barhâ!1te e Gj.? dc CeIa- Tanüéro
foram propostas atividades de artes no caderno de passatempos,

Em NOVEMBRO üovamente foram trabalhadas atividades e vÍdeoaulas com propostas de

atividades em Artes como Pintura com Canudinho, Boneco de Neve com Rolo de Papel

higiêmco e gravetos, Porta Irecos com carxrni'ra de Lerte, Atrvrdades sobre a Semana da

Consciência Negra, Criando com materiais recicláveis, Customização em garafas de azeite,

Desenho rabiscado e colagem com sal.

No -l11ês de DE7.EMBRo fnranr desenvolviia.: videealilas coux }ÚÊpostas dê ativt dades e]]1 AÍlcs
como Um Natal feito de Gente e árvore de Natal..

Também foram disponibilizadas atividades impressas com os conteúdos trabalhados.
Neste mês também em foi realizada uma Mostra Pedagógica on line gravada e disponibilizada
no Facebook da instituição mostrando o üabalho desenvolvido por toda a equipe pedagógica
da rnstrru,çáo bem como a execuçáo cias atrvrdades realrzadas no ambrehtc lã m rira r.

METAS

Apoiar â aprendizagem dos alunos revelar as potencialidades, habilidâdes e aptidôes de cada
aluoo utihzaad! dj.fereltes rs4ur"§os e técricas d.e artê-s de farl1r-?. a pt:o!r{!ver a i4clrrsãrr,
expressão e socialização de todos os participantes.

RESULTADOS ALCANCADOS E BENEFÍCIOS

Foram atendidos 140 alunos e seus familiares ahavés das videochamadas, chamadas por
tele[one, enlrega e trocd de materiais impressos.

Av Anélia Cu,r GabÍiÊ]. 1701 Jd Sositr S.J.liô PilcSP-ClP: I 50?5-220 |odls (01?)3213.9595
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Também foram constatadas participação das famílias e alunos através de fotos e vídeos

postados peios mesmos nos grupos de whatsapp aiém de, comprovação por meio de listas de

assinaturas nas cntregas e devolutivas de materiais impressos.

7 . OFICINA AVD/AVP

AÇÔES DESENVOLVIDÂS

No mês de FEVEREIRO foram iniciadas atividades com Higiene pessoal e bucal
(banho/cscovação/organização c limpcza dos cspaços dc dcscanso];
Foi desenvolvido trabalhos com temas de Alimentação e saúde (alimentos saudáveis e sua
importáncia para a saúde, uso adequado dos talheres, higienizaçâo, conservação e

armazenamento dos alimentos.

No mês de MARÇO foi dado continuidade nas atividades e respeito da Higiere pessoal e bucal
bem como de estímulos na alimentação saüdável.
No entanto, estas atividades foram realizadas até o dia 23 de Março, data em que foram
suspensas as ati\ridades presenciais em razão da pandemia do Covid-19 como medida
protetiva, conforme decreto re 18.554, 16 /03/2A20.

Em ABRIL, com o distanciamento social e suspensão das atividades presenciais, as atividades
tiveram que ser âdaptadas para serem transmitidas pelo whatsapp aüavés dos grupos criados
para comunÍcação e interação em iormato <ie vicieoauias e atividades impressas
disponibilizadas na instituição para retiradâ dos responsávêis pelos aluros. Estás atividades
eram orientadas pela equipe do projeto através de videochamadas e ligações por telefone a fim
de apoiar familia e aluno em casa. Foram trabalhadas yideoaulas com temas diversos e

adaptados páraser apLicad..!§ llo amhiente farrliliar"

Durante o mês de MAIO, foram üansmitidas videoaulas com paopostas de receitas de culinária
com aproveitamento totâl de legumes incluindo cascas e sementes, videoaulas com orientações
sobre como higienizar as mãos e materiais diversos ao chegar em casa após as compras.

Em JUNHO foram criados e entregues os cadernos de receitas para os aiunos copiar as receitas
trabalhadas na videoaulas, foram postadas videoauias com p.opostas de receitas saudáveis
aproveitando os alimentos que eram distribuÍdos as quintas-Ieiras na instituições.

No mês cie füLIl-ú roram passa<ias vÍdeoaulas com orlentaçôes sobre higlene bucai, Receita de

omelete com aproveitamento de alimentos dâ geladeira, Receita de suco nat ral, bolachinha de

leite condensado caseiro,

Na roês de AG0-STo faram prolostas rá,s vjdeoaulas rece.itas d.e holo de çenoura" lejte
condensado caseiro, briBadeiro de colher, leite ninho caseiro, Todas estas.eseitas tiyeram a

ar ÁrÉlb cüy Gà6nd.4?01 Jd.sorâir sl $o PÊro§P{EP: r5075-22n Foner}u (01'7ll2rr959j
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intenção de levar a família a vivenciar momentos de construção de vínculos afetivos e

promover uma aiimentação de baixo custo e saborosa para todos.

Em SETEMBRO foram trabalhadas atividades e vídeoaulas como Torta de Maçã, Torta de

Abobrinha, Brocolis e Couve-flor com molho branco, Também forah propostas atividades

impressas cora os têEas propostos Dos cadernQs de atividade§ e de teceitas-

No mês de OUTUBRO continuamos com as videoaulas com propostas de atividades de higiene e

cuidados com a covid-19.
Foi realizada uma videoâula com a receita de Tabule.

Em NoVEMBRo foram trabalhadâs atividades e vídeoaulas com propostas de receitas de

Salada de Cenouras, Salada de folhas com molhos diferentes. Foram realizadas orientaçôes em

videochamadas a respeito da Covid-19.

No mês de DEZEMBRO foram desenvolvidas videoâulas com receitas de Torrada temperada
com patê de alho e Rabanada fácil.

Também foram disponibilizadas atividades impressas com os conteúdos trabalhados e temas

natalinos.
iieste mês também em foÍ reairzacia uma Mostra Pedagogca on ilne gravada e dlsponlblirzada
no Facehook da institu!ção mostrando o trabalho dese!'lvolvido por toda a equipe pedagógica

da instituição bem como a execução das atividades realizadas no ambiente familiar.

METAS

Proporcionar às pessoas com deficiêrcia condiçôes para dentro de suas possibilidades, possam

formar e construir hábitos de autossuficiência, independência e autonomia,

Foram atendidos 140 alunos e seus familiares através das videochamadas, chamadas por
telefone, enrrega e troca de materiajs impressos.

Tembém foram ccnstadas participrção das famílias e alunos itravés de fotcs e vídeos posrJdos

pelos mesmos nos grupos de whatsapp além de, comprovaçâo por meio de listâs de âssinaturâs
nas entrcgâs e devolutivas de matcriais impressos.

B . OFICINÂ DE CAPOEIRA

No mês de FEVEREIR0 foram iniciâdas âtiüdades com exploração dos movimentos básicos da
capoeirai Ginqa, Aú íestrelinhal, Esquivas baixa e alta, Meia-Lua, Brincadeira de ataque e

defesar João Bobo
Aprcscntar d cdnti8a dc rüda da câpocirâ.

^n,élir 
cuF G,bn.l. 4 70l -rd s.Eia s.r.Rio PdlsP{rP: 1 5075.10 Foksr\ (0l7flli.9595



mNr\í(fP
OeclaÍada de Utilidade Pública lúunicipallei no 5455 de 11/02/1994

Reconhecida Uülidade Pública Fedehl Oecreto Publicado no DOU í7l10í 997
Reconhecida Utilidade PúblicaEstadual Leino 11599 Pubtiôado no DOU 05/07,2003

cêdiÍcâdo de Entidades de FiNSjgBi[i;;5rH];3r" 
"" 

252 de o611z2ooa

No mês de i,iÁR.ÇO íoi dado continuidade flas atividades da Capoeira airávés cios moümentos
corporais, vivências da gil1ga através de dinâmicas em grupo.
No entanto, estas atividades foram realizadas até o dia 23 de Março, data em que fôram

suspensas as atiüdades presenciais em razão da pandemia do Covid-19 como medida

protetiva, conforme decreto ns 18.554, 16 /03l2O2O.

Após esse período, esta ofieina ficou suspensa, devido profissioaal ser Íle contratação

recursos próprios da instituição.

9 - OIICINA DE EÍPICÁ VIITJ\ REAL

tratamentol
FEVEREIRO foram iniciadas

e trabalho em equipe.,

No mês de MARÇO foi dado continuidade nas atividades da oÍicina de Hípica
com o cavalo, cuidado e tratamento.,
No entanto, estas atividades foram realizadas até o dia 23 de Março, data

suspensas as atividades presenciais em razão da pandemia do Covid-1g
protetiva, conforme decreto na 18.554, 16 /03/2020.

atividades com contatô com o cavalo (cuidado,

com adaptaçâo

em que foram
como medida

Após esse período, esta oficina ficou suspensa, devido ser um trabalho cie voiuntariario do

espaço,

.Á.CÕES DESENVO I.YIDAS

No mês de FEVEREIRO foram iniciadas atividades com Contação de história; Emiliumas
Aventuras, Reunião de Pais, Dia de Piscina no SESC, Comemoração do Camavai na APAE.

No mês de MARÇO foi dado continuidade nas atividades extras de socialização com a

apiiscntàçâo co i aairo u Ícqucno íiincipc,
No entanto, estas atividades foram realizadas até o dia 23 de Março, data em que foram
suspensas as atividades presenciais em razão da pandemia do Coüd-19 como medida
hr^,é,ivr .,,nfârmê ÍlF..p!^ nq lq(q4 tA/i?lrn)n

Após esse período, esta oficina ficou suspensa.

Av. Àiéliâ cü''y CâbriêI,4701 .Id.SGiâ S..,.Rio PôbSP{EP: 110?1220 F.neFsa:{0171:J2!19195
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RxLATóRlo DE pEsoursA pE sATTsFACÀo - AGosro DE zozo

O presente Relatório apresenta o resuitâdo da PESQUISA 2020 - COVID 19 com os Pais ou
Responsáveis das crianças e adoiescenies atendidos pela Associação Renascer. Foi realizada no
&ê5 d? agcÉ.t;) de ?02â, C€ q,.resdôaár:c5 fori$ ê?lii:rdc5 rc pcricCc d€ 03 a 31 de âgs€t{ri e5
dados obtidos forâm consolidados em gráficos entregues Do relató o mensal de Setembro de
2020, permitindo uma melhor visualização da percepção dos atendidos no que se refere ao
nível de satisfação neste perÍodo de Pandemia. O objetivo da pesquisa foi avaiiar a percepçâo
de satisfâção dús atendidos com as videoaulas postadas ilos grupos de Whatsapp, redes sociais
é cirF SJr 11ID )tênÀiÀ^< hêlâ ih.rii,'i.à^ Á D.s-.'isr r-i .."^^-.li,l. h^r oÁ D.ic ^,t
Responsáveis, ou seja, 85,2%o respondentes da pesquisa de sâtisfação,
Os Pais ou R.esponsáveis na sua rllaioria possuem internet através de rede de dados móveis,
alguns tem wi-fi e dados móveis através de aparelho cejular, As atividades, em sua maioria,
foram acompanhadas e visualizadas pelos grupos do WhatsApp, não havendo eficácia nas
peltã-gel1s etrr Lede§ .m4iai& pais e!tê! !:o!seme"m lrrriios da.dtrs móvej-s e qBe dei.xavarr, o-§

familiares sem créditos para utilizarem seus aparelhos de telefones. As atividades tem
proporcionado apoio pedagógico na realizaçãodas alivitiaties proposias pelas escolas bem
como esclarecimentos quãnto hábitos saudáveis, saúde e cuidados com a covid-19, adaptaçôes
de conteúdos e materiais para alunos com maiores dificuldades motoras e cognitivas, escuta às
íamílias entre outras. Há sim interesse em acomDanhar aas videoaulas. no entanto as famílias
prefeaem os matedais impressos e em sua maioria optâram em retirar na instituição nos dias
em que vêii:, biiscar as doações. Algun-ras famílias iivei:am problemas com desempiego e vem
realizando trabalhos informais para sustentabilidade do ]ar. Outros mantiveram-se no
mercado de trâbalho. Uma grande parcela recebe Kit alimentação e também Cesta Básica da
Própria Instituição. 100% dos Pais/responsáveis que responde.am â Pesq_uisa de Satisfação
afirmaram que estão satisíeitos com Associação Renascer em relaçâo aos serviços prestados e
que as crianças e adolescentcs não veêm a hora de vol*.ar, pois sentem muita falta do Projeto,
amigos e professores.

RELATÓRIO DA PESQUISA DE SATISFACÃO

Este relatório apresenta os resultados da Pesquisa !-eelizada de L9/L!/2OZA a
30/77/2020, foram ouvidos 135 pais ou responsáveis {97o/a) das íamílias atendidas
nesta Instituição. Eles responderam que estão satisfe:tos com a limpeza da instituiÇão,
confiam nos serviços prestados e nos profissionais. Concordam que seus fiihos são
sempre inforrdadôs quando apresentam dificuldades, são atividades que criam hábitos
saudáveis nas arianças e adolescentes, alónr ds ssy Iácil o acesso aôs resporsáveis da
Instituição. A ihstituição realiza reunióes mensais para trata. de assuntos gerais. Os
problemas são solucionados de forma clara e objetiva- O atendimento dessa instituição
é de fundamental importância para que os pais ou responsáveis pudessem continuâr
trabalhando. 970lo das Famílias lbram unânimes em responder que estão satisfêibs com a
Associação Renascer. Que confiam nos profissionais e que deixar os filhos no Projeto ajudou a
conseguir manter seus empregos. Apesar de ser um ano atípico a instituição foi muito presente

Av. Aréh! CuÍ Grbnd.4Tol d.s"-i;sJ-Rà P;cslr{tilr I50?5 220 [onoGâ: íOl7)3213 9595
E-mir:. pedâsôsi.o14,a§ooia.erenMol8.br
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na vida dos seus alunos. As atividades e videoaulas contribuíram para o aprendizado e

acomPanhamenLo do§ mesmos.

^v. ^Dálü 
cur! c.bri!|, 47ol Jd smnF§J Rio PÉcSP.nP: I toTr-220 - rM.tnr {017!211359J

IV - ASPECTOS FACILITADORES E
Ât rÂNcaDo§

DIFICULTADORES - RESULTADOS

}ALILI I AÚ(,l(ts5:
Conseguir dar continuidade no atendimentos dos alunos e em ccrnsequência a toda a lamília
atrâvés do aplicativo de WhatsApp por meio de videochamadas e ligações por telefonc, bcm
como em visitas presehciais foi um dos aspectos que âzeram a diíerença na vida de todos neste
momento tão difícil em que toda a sociedade tem passado. Desta forma, conseguimos oferecer
apoio pedagógico c sr:plcmeBtar às faraílias coh1 ittâior '"ulncrabilida.de social c de risco de
saúde. Tivemos a oportunidade de conhecer de perto e poder ajudar a família a ter uma
melhor organização de rotina dentro lar, tanto nos estudos quanto nas taretas do lar.
Com a pandemia foram doados de Kits de material escolar para facilitar a resolução
das atividades impressas, rnateriais adaptados pala os alunos com maiot:
.^mhr^D-,imâhi^ h^r^r à ô^nnitiD d^,^Ãpc lo"l^cÂih,ç m.tôriâl .lê l- ;diêhê

material de limpeza, cestas básicas, cestas de legumes] todas as vezes que os
responsáveis retiravam as atividades impressas.
Foram preparadas atividades menos compiexas integradas com as videoauias para
facilitarem na execução pelos familiares, publicadas nos grupos de WhatsApp:
Youtlrbe e site, gravação em diferentes amhientes da instituiçãa, í:íJnferme as te@as
abordados. As atividades foram organizadas de acordo com a faixa etária de cada
turma.

DIFICULTADORES:
lnicialmente foi a falta de comprometimento de algumas famílias em vir buscar as
atn,iÀ.ÀE À- .r^^À^" âc t,;,{ô^-Lrh.r^c ^,, I;--^À^ô ,iÍi^.,1}-.,^ -

realização das atividades, educandos que não possuem nem um meio tecnológico de
visualizar as videoaulas, que só conseguem visuaiizar as yideoaulas no celular dos pais
ou responsáveis após o expediente de trabalho dos mesmos, dificuldade em realizar as
atividades porque os responsáveis não sabem resolver e nem ajudar.

PROPOSTAS PARA SUPERAçÂO DE DIFICULDADES
Sensibiiização c conscienrização rios famiiiares no sentido de que haja um
comprometimento em vir buscar as atividades impressas e façam disso uma rotil1a,
como se estivessem tendo âulas presenciais, mostrar a importância da realização
dessas atividades pa-ra que possâEt ter garaLtidas a.s va€a-§ de seus fi[hos na
Instituição, agendamento de horários para realização de videochamadas e ligaçôes por
telelunc para quc os professores e monitores pudessem ajudar os alunos á execuçãr.r
das atividades em casa e organjzação, adaptação e prêpâração de atividades
educacÍonais prazerosas que prendessem a atenção dos alunos facilitando a
aPrendizâgem.

v- rMPÂcTCs SOCrArS/ECONÔrí!COS/EDUCACTOT.JAtS
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O presente relatório tem como obietivo analisâr o cumprimento das metas, os resultâdos já
alcançados e seus benefiaios durànte os doze meses em razãú da cxccuçãu das atividadcs,
As metas do Plano de Trabalho foram cumpridas, pois o atendimento foi adaptado para que

fosse executâdo conforme o que havia sido planejado, a instituição teve um atendimento de

140 crianças e adolescentes no total que constam no Plano de Trabalho. A lista de espera é de

mais de 03 crianças e adolescentes, que é dividirJa por faixa etária. o objetivo proposto para as
Oâ<inas foi ateãdido par€ialmente presencial, pok conforme Deereto !}" 19.554 de
16103/2020, as atividades passaram a ser por meio videoaulas e atiüdades impressas
(apostilas que eram retiradas na instituição quinzenalmente pelos pais ou responsáveis e/ou
entregues nas residências], Com relação aos impactos sociais e econômicos, é possível
observar que as atividades, lnesmo por via on line ou impressas, realizadas
desenyolverern nâgalunos e seus fâlriliares h,ábites sâ-udáveis, orgeüZ4ãa d,e r3aina,
responsabilidade com atividades e autonomia; o trabalho efetuado mesmo que a
ciistância desenvoiveu hábitos de estudo e gosto peia aprendizagem; os aiunos
demonstraram responsabilidade em desenvolver as atividades mesmo que em casa.
Através dessas atividades sentiam-se acolhidos e parte intcgrante da instiuição
41e-§rnô !ãe esl4lrda presentes- É po.ssível afirEêr que este atÊndillrer2la ea liee e por
apostila quinzenâl oferecidos pela instituição foi de suma impoúância para que os
alunos conlilruassem a serem esiimulados em suas habilidades, A satisfaçãcr rlt-r
público alvo, foi demonstrado pelos dados coletados na pesquisa de satisfação
realizada de 19 /17/2O2O a 30 /11/2O2O, além de vários depoimentos por mensâgens
escritas e áudios [whátsApp) enviados aos grupos, principalmente após a publicãgão
da Mostra pedagógica on line, mostrando que os serviços prestados correspondem às
expêctativas da comiii'iidade. Por meio do WhaisAirp a comunicação se fez muito
presente, Finalizando, com ações pautadas em atividades educacionâis, culturais e
artísticas, esportivas e tecnológicas, sociabiljdade e proteçâo social para crianças e
adolescentes, a OSC proporcionou aos alunos o desenvolvimento de suas
potencialidades, integraçâo social, moral e familiar, contribuindo para o
fortâlecimcnto das habilidades e competências educacionais e vínculos familiarcs
/sociais.

São José do Rio Preto, 04 de Fevereiro 2021 eJ

Aparecido Ferreira Pach
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