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 Dando continuidade em nosso segundo mês de implantação e execução do Projeto: 

Escola Esporte, Inclusão, Lazer e Cidadania

diversos atores envolvidos no território de aç

setor, continuamente visitas às escolas para efetivação das inscrições e correções nas 

inscrições,  reuniões com a equipe do projeto, parceiros e fornecedores, ajustes da parte 

orçamentária, palestra de capacit

desenvolvidas. Divulgação e inscriç

e Futsal. 
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Apresentação 

   

  

Dando continuidade em nosso segundo mês de implantação e execução do Projeto: 

Escola Esporte, Inclusão, Lazer e Cidadania, continuamos com as articulações com os 

diversos atores envolvidos no território de ação do projeto: público, privado e do terceiro 

continuamente visitas às escolas para efetivação das inscrições e correções nas 

reuniões com a equipe do projeto, parceiros e fornecedores, ajustes da parte 

orçamentária, palestra de capacitação, planejamento das ações e das modalidades a serem 

desenvolvidas. Divulgação e inscrições dos alunos do Futebol e início das aulas de Capoeira 
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Dando continuidade em nosso segundo mês de implantação e execução do Projeto: 

, continuamos com as articulações com os 

ão do projeto: público, privado e do terceiro 

continuamente visitas às escolas para efetivação das inscrições e correções nas 

reuniões com a equipe do projeto, parceiros e fornecedores, ajustes da parte 

ação, planejamento das ações e das modalidades a serem 

utebol e início das aulas de Capoeira 



                       

 

 

 

Relatório Pedagógico 2 

  

  

 De 2 a 6 abril, segunda a 

Lobato e João Carlos para continuidade das inscrições e correções nas informações das 

mesmas. 

 Reunião para elaboração do planejamento específico de cada professor/modalidade.

Articulação com os parceiros para  realização de

de contas à equipe e Atividades Complementares

 

 De 9 a 13 de abril, segunda a 

Monteiro Lobato e João Carlos para continuidade das 

informações. 

 Visita a Escola Municipal Jardim do Éden, localizada

ABEC para a captação de alunos que farão aulas de Capoeira. 

 Adequação das fichas de i

SUDESB. 

 

 De 16 a 21 de abril, segunda a sábado

nas escolas Monteiro Lobato e João Carlos e Jardim do Éden para continuidade das 

inscrições e correções nas informações.

 Divulgação e inscrições para as turmas

no Colégio Municipal Professor Juarez Oliveira para atender os pais, crianças e 

adolescentes com suporte de fotocopiadora para copiar os documentos necessários.

 Palestra de capacitação sobre 

ministrado pelo Diretor do Instituto Mãe Terra e sua Coordenadora.

 Digitalização dos dados dos inscritos até o momento e checagem das informações 

contidas nas fichas de inscrições.

 Divulgação do início das aulas de Capoeira e 

Monteiro Lobato e Colégio João Carlos.
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Relatório Pedagógico 2 - abril 2018 

 

a 6 abril, segunda a sexta-feira, visitas em dois períodos nas escolas

Lobato e João Carlos para continuidade das inscrições e correções nas informações das 

Reunião para elaboração do planejamento específico de cada professor/modalidade.

rceiros para  realização de palestra de capacitação e prestação 

e Atividades Complementares. 

segunda a sexta-feira,  visitas em dois períodos nas escolas 

Monteiro Lobato e João Carlos para continuidade das inscrições e correções nas 

Visita a Escola Municipal Jardim do Éden, localizada nas imediações da sede da 

para a captação de alunos que farão aulas de Capoeira.  

Adequação das fichas de inscrições em função das informações solicitadas p

abril, segunda a sábado, intensificamos as visitas em dois períodos 

nas escolas Monteiro Lobato e João Carlos e Jardim do Éden para continuidade das 

inscrições e correções nas informações. 

Divulgação e inscrições para as turmas do Futebol, onde foi montado uma estrutura 

no Colégio Municipal Professor Juarez Oliveira para atender os pais, crianças e 

adolescentes com suporte de fotocopiadora para copiar os documentos necessários.

Palestra de capacitação sobre Gerenciamento de Projeto e Prestação de Contas

ministrado pelo Diretor do Instituto Mãe Terra e sua Coordenadora. 

Digitalização dos dados dos inscritos até o momento e checagem das informações 

contidas nas fichas de inscrições. 

Divulgação do início das aulas de Capoeira e Futsal na sede da Abec, Colégio 

Monteiro Lobato e Colégio João Carlos. 
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visitas em dois períodos nas escolas Monteiro 

Lobato e João Carlos para continuidade das inscrições e correções nas informações das 

Reunião para elaboração do planejamento específico de cada professor/modalidade. 

palestra de capacitação e prestação 

visitas em dois períodos nas escolas 

inscrições e correções nas 

nas imediações da sede da 

em função das informações solicitadas pela 

intensificamos as visitas em dois períodos 

nas escolas Monteiro Lobato e João Carlos e Jardim do Éden para continuidade das 

do Futebol, onde foi montado uma estrutura 

no Colégio Municipal Professor Juarez Oliveira para atender os pais, crianças e 

adolescentes com suporte de fotocopiadora para copiar os documentos necessários. 

jeto e Prestação de Contas, 

Digitalização dos dados dos inscritos até o momento e checagem das informações 

Futsal na sede da Abec, Colégio 



                       

 

 

 

 De 23 a 27 de abril, segunda a sexta

períodos nas escolas Monteiro Lobato e João Carlos pa

correções nas informações e colocando aviso sobre o início das aulas

dúvidas nas salas de aula. 

 Planejamento das aulas de Capoeira, Futsal e Futebol com a entrega do 

planejamento de cada Professor juntamente com seus relatórios referentes 

 Início das aulas de Capoeira e Futsal anteriormente divulgados. Essas aulas tiveram o 

caráter de divulgação e foram antecipadas porque algumas turmas já continham alunos 

inscritos suficiente para acontecerem as aulas e assim também diminu

alunos que se mostraram ansiosos com o dia de início.

 Reunião de preparação para o início das aulas, ajuste nas condutas de toda a equipe, 

cronograma de compra dos materiais

 Encontro com os diversos parceiros para formação de uma rede

aos atendidos direto e indiretamente como: Superintendente de assistência Básica da 

Secretaria da Saúde, Superintendente de Assistência Social do Município, Diretoras dos 

CRAS, Frei Calixto, Vila Vitória, Psicóloga de Atendimento do 

convidados, Diretores das Escolas

 Reunião promovida pelo CRAS Frei Calis

diretores escolares e a ABEC.

Compilação das informações e elaboração deste re
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De 23 a 27 de abril, segunda a sexta-feira, Continuamos com as visitas em dois 

períodos nas escolas Monteiro Lobato e João Carlos para continuidade das inscrições,

correções nas informações e colocando aviso sobre o início das aulas

Planejamento das aulas de Capoeira, Futsal e Futebol com a entrega do 

planejamento de cada Professor juntamente com seus relatórios referentes 

Início das aulas de Capoeira e Futsal anteriormente divulgados. Essas aulas tiveram o 

caráter de divulgação e foram antecipadas porque algumas turmas já continham alunos 

inscritos suficiente para acontecerem as aulas e assim também diminu

alunos que se mostraram ansiosos com o dia de início. 

Reunião de preparação para o início das aulas, ajuste nas condutas de toda a equipe, 

cronograma de compra dos materiais. 

Encontro com os diversos parceiros para formação de uma rede

aos atendidos direto e indiretamente como: Superintendente de assistência Básica da 

Secretaria da Saúde, Superintendente de Assistência Social do Município, Diretoras dos 

CRAS, Frei Calixto, Vila Vitória, Psicóloga de Atendimento do Município entre outros 

convidados, Diretores das Escolas, Secretaria de Educação e Equipe da ABEC.

o promovida pelo CRAS Frei Calisto com a participação do grupo gestor, 

diretores escolares e a ABEC.  

Compilação das informações e elaboração deste relatório. 
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, Continuamos com as visitas em dois 

ra continuidade das inscrições, 

correções nas informações e colocando aviso sobre o início das aulas e esclarecendo 

Planejamento das aulas de Capoeira, Futsal e Futebol com a entrega do 

planejamento de cada Professor juntamente com seus relatórios referentes ao mês de abril. 

Início das aulas de Capoeira e Futsal anteriormente divulgados. Essas aulas tiveram o 

caráter de divulgação e foram antecipadas porque algumas turmas já continham alunos 

inscritos suficiente para acontecerem as aulas e assim também diminuir a ansiedade dos 

Reunião de preparação para o início das aulas, ajuste nas condutas de toda a equipe, 

Encontro com os diversos parceiros para formação de uma rede de apoio ao projeto e 

aos atendidos direto e indiretamente como: Superintendente de assistência Básica da 

Secretaria da Saúde, Superintendente de Assistência Social do Município, Diretoras dos 

Município entre outros 

, Secretaria de Educação e Equipe da ABEC. 

to com a participação do grupo gestor, 



                       

 

 

 

 

 

 

O projeto tem tido bastante aceitação por parte de todos, Autarquias de diversas 

áreas da administração municipal, diretores de escolas, diretoras dos CRAS, pais e seus 

filhos. 

Apesar de estarmos atuando em uma 

relacionado à violência, não acusamos nenhum acontecimento até o momento que 

sinalizasse dificuldades na execução do projeto.

A formação de uma rede de proteção e ajuda mútua entre os diversos atores já 

citados, nos mostrou que há uma convergência no sentido da importância de iniciativas por 

parte da SUDESB e da ABEC em 

vulnerabilidade. 

O bom relacionamento da equipe ABEC e da ABEC com outros parceiros e com a 
comunidade, tem nos dado feedback de que todos podem, devem e querem contribuir com 
sua parcela social e funcional dentro do projeto.
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Aspectos Positivos 

O projeto tem tido bastante aceitação por parte de todos, Autarquias de diversas 

áreas da administração municipal, diretores de escolas, diretoras dos CRAS, pais e seus 

Apesar de estarmos atuando em uma área considerada de risco por fatores 

relacionado à violência, não acusamos nenhum acontecimento até o momento que 

sinalizasse dificuldades na execução do projeto. 

A formação de uma rede de proteção e ajuda mútua entre os diversos atores já 

strou que há uma convergência no sentido da importância de iniciativas por 

parte da SUDESB e da ABEC em fomentar projetos desse porte e em áreas de grande 

O bom relacionamento da equipe ABEC e da ABEC com outros parceiros e com a 
, tem nos dado feedback de que todos podem, devem e querem contribuir com 

sua parcela social e funcional dentro do projeto. 
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O projeto tem tido bastante aceitação por parte de todos, Autarquias de diversas 

áreas da administração municipal, diretores de escolas, diretoras dos CRAS, pais e seus 

área considerada de risco por fatores 

relacionado à violência, não acusamos nenhum acontecimento até o momento que 

A formação de uma rede de proteção e ajuda mútua entre os diversos atores já 

strou que há uma convergência no sentido da importância de iniciativas por 

fomentar projetos desse porte e em áreas de grande 

O bom relacionamento da equipe ABEC e da ABEC com outros parceiros e com a 
, tem nos dado feedback de que todos podem, devem e querem contribuir com 



                       

 

 

 

 

 

 

Ainda contando com a instabilidade política, tivemos mais uma vez, desde o último 

relatório, nova mudança no comando da Secretaria de Educação

obriga a retomar todos os diálogos e tratativas realizadas anteriormente atrasando assim 

nosso planejamento e atividades.

Alguns obstáculos desde a propositura deste projeto à SUDESB foi

dias das aulas nas escolas sinalizadas, uma vez que era outra administração, outros 

diretores e em algumas delas não havia ainda o programa 

tomando boa parte dos dias e horários sinalizados e acordados anteriorm

projeto. 

Outro problema relevante é o contato com os pais dos beneficiados e o seu grau de 

instrução, uma vez que esse contato é dificultado e os pais não têm instrução suficiente para 

o preenchimento das fichas de inscrição, mu

atrasando o processo; dificuldade essa que nos foi relatado tamb

mesmo com a convocação para reuniões os pais não aparecem, tendo um índice de 

comparecimento baixíssimo. 

Como gestor pedagógico do pro

todos os diretores da ABEC para que possamos pensar no lançamento do projeto.
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Aspectos Negativos 

Ainda contando com a instabilidade política, tivemos mais uma vez, desde o último 

nova mudança no comando da Secretaria de Educação. 

obriga a retomar todos os diálogos e tratativas realizadas anteriormente atrasando assim 

nosso planejamento e atividades. 

Alguns obstáculos desde a propositura deste projeto à SUDESB foi

das aulas nas escolas sinalizadas, uma vez que era outra administração, outros 

diretores e em algumas delas não havia ainda o programa Mais Educação

tomando boa parte dos dias e horários sinalizados e acordados anteriorm

Outro problema relevante é o contato com os pais dos beneficiados e o seu grau de 

instrução, uma vez que esse contato é dificultado e os pais não têm instrução suficiente para 

o preenchimento das fichas de inscrição, muitas delas voltam faltando vária

dificuldade essa que nos foi relatado também pelos diretores

mesmo com a convocação para reuniões os pais não aparecem, tendo um índice de 

Como gestor pedagógico do projeto, senti dificuldade em articular uma reunião com 

todos os diretores da ABEC para que possamos pensar no lançamento do projeto.
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Ainda contando com a instabilidade política, tivemos mais uma vez, desde o último 

 Essas mudanças nos 

obriga a retomar todos os diálogos e tratativas realizadas anteriormente atrasando assim 

Alguns obstáculos desde a propositura deste projeto à SUDESB foi manter horários e 

das aulas nas escolas sinalizadas, uma vez que era outra administração, outros 

Mais Educação, que acabou 

tomando boa parte dos dias e horários sinalizados e acordados anteriormente para este 

Outro problema relevante é o contato com os pais dos beneficiados e o seu grau de 

instrução, uma vez que esse contato é dificultado e os pais não têm instrução suficiente para 

ltam faltando várias informações 

ém pelos diretores pois, 

mesmo com a convocação para reuniões os pais não aparecem, tendo um índice de 

jeto, senti dificuldade em articular uma reunião com 

todos os diretores da ABEC para que possamos pensar no lançamento do projeto. 



                       

 

 

 

 

 

 

Ao concluirmos essa segunda etapa

Inclusão, Lazer e Cidadania

necessidade de mantermos constantemente os

município em face às constantes mudanças em que elas ocorrem.

Realizamos várias reuniões: da equipe, de planejamen

ABEC com parceiros, novas vistorias, 

capacitações e palestra.  

Mantivemos constante 

inscrições para todas as modalidades

cada turma e ajustes para início das aulas.

Como citado no relatório de março e por atraso dos ajustes entre a SUDESB  e a 

ABEC, a compra dos materiais se iniciou no final de abril tendo sua efetivação

maio. 

Os diversos convites para que a ABEC fale do projeto aos diversos setores do 

município como os conselhos gestores, CRAS entre outros nos mostra a relevância do 

nosso trabalho junto a estas comunidades.

A conclusão é que não atingimos todo 

implantação do projeto, mas 

como as inscrições de acordo nosso plano de trabalho de

Os inscritos nas três modalidades até o último dia 27, 

diretos, sendo na Capoeira com 32, o Futebol com 

atingindo assim 55% de nossa meta
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Conclusão 

o concluirmos essa segunda etapa de implantação do Projeto “

Cidadania”, seguindo o plano de trabalho aprovado

necessidade de mantermos constantemente os contatos com os diversos atores 

município em face às constantes mudanças em que elas ocorrem. 

várias reuniões: da equipe, de planejamento com os professores, da 

vistorias, novas visitas técnicas em função do período chuvoso

 contato com as escolas e seus alunos, continuamos com 

inscrições para todas as modalidades, divulgação com carro de som, confecção das listas de 

cada turma e ajustes para início das aulas. 

Como citado no relatório de março e por atraso dos ajustes entre a SUDESB  e a 

ABEC, a compra dos materiais se iniciou no final de abril tendo sua efetivação

Os diversos convites para que a ABEC fale do projeto aos diversos setores do 

município como os conselhos gestores, CRAS entre outros nos mostra a relevância do 

nosso trabalho junto a estas comunidades. 

A conclusão é que não atingimos todo o potencial possível nesses dois meses de 

 caminhamos muito e atingimos metas bastante satisfatórias 

acordo nosso plano de trabalho de metas a atingir

Os inscritos nas três modalidades até o último dia 27, totalizam 22

diretos, sendo na Capoeira com 32, o Futebol com 89 e o Futsal finalizando com 

atingindo assim 55% de nossa meta total. 
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de implantação do Projeto “Escola Esporte, 

seguindo o plano de trabalho aprovado, percebemos a 

contatos com os diversos atores do 

to com os professores, da 

em função do período chuvoso, 

as escolas e seus alunos, continuamos com as 

confecção das listas de 

Como citado no relatório de março e por atraso dos ajustes entre a SUDESB  e a 

ABEC, a compra dos materiais se iniciou no final de abril tendo sua efetivação no mês de 

Os diversos convites para que a ABEC fale do projeto aos diversos setores do 

município como os conselhos gestores, CRAS entre outros nos mostra a relevância do 

o potencial possível nesses dois meses de 

caminhamos muito e atingimos metas bastante satisfatórias 

metas a atingir. 

totalizam 221 beneficiados 

alizando com 100 alunos, 
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155 
70%

65 
30%

TOTAL DE BENEFICIADOS  / SEXO = 220

21 
66%

11 
34%

CAPOEIRA / SEXO = 32
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Masculino

Feminino

Masculino

Feminino



                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 
35%

FUTSAL / SEXO = 100
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70 
79%

19 
21%

FUTEBOL / SEXO - 89

65 
65%

35 
35%

FUTSAL / SEXO = 100

Masculino

Feminino
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Masculino

Feminino

Masculino

Feminino



                       

 

 

 

 

Anexo 1 ....Semana de 2 a 6, reunião de AC e visitas..........

Anexo 2 .... Semana de 9 a 13

Anexo 3 .... Semana de 16 a 21
aulas.......................................................................................................................

Anexo 4 .... Semana de 23 a 27
Futebol.............................................................................
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Anexos 

 

Semana de 2 a 6, reunião de AC e visitas..............................

Semana de 9 a 13, reunião de AC e visitas.............................

Semana de 16 a 21, divulgação do Futebol, Palestra, divulgação de início das
.................................................................................

27, reunião, encontro, divulgação , aulas de Futsal, Capoeira e 
.........................................................................................
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................................................. 12 

.................................................. 13 

, divulgação do Futebol, Palestra, divulgação de início das 
................................................................................................. 14 

reunião, encontro, divulgação , aulas de Futsal, Capoeira e 
................................ 17 



                       

 

 

 

Semana de 2 a 6 

 

                

 

 

Inscrições na Escola Jardim do Éden

Associação Baiana de Empreendedorismo Cultur

Entidade Filantrópica de Utilidade Pública Federal

Atividades Complementares e 

Inscrições na Escola Jardim do Éden 
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 Federal 
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Atividades Complementares e 



                       

 

 

 

Semana de 9 a 13 

 

                                           

         

                          

Inscrições na Escola Monteiro 

Associação Baiana de Empreendedorismo Cultur

Entidade Filantrópica de Utilidade Pública Federal

 

 

Inscrições na Escola Jardim do Éden
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Inscrições na Escola Jardim do Éden 



                       

 

 

 

Semana de 16 a 21 

 

 

 

Divulgação das Inscrições do Futebol –

impressos

Associação Baiana de Empreendedorismo Cultur

Entidade Filantrópica de Utilidade Pública Federal

 

– via carro de som e 
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Palestra sobre Gerenciamento de Projetos e 

Prestação de Contas

Associação Baiana de Empreendedorismo Cultur

Entidade Filantrópica de Utilidade Pública Federal

 

Palestra sobre Gerenciamento de Projetos e 

s – por  Instituto Mãe Terra 
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Inscrições do Futebol 

Associação Baiana de Empreendedorismo Cultur
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do Futebol – Vila Parracho 
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Semana de 23 a 27 

 

                                                    

 

Divulgação início das aulas 

Associação Baiana de Empreendedorismo Cultur

Entidade Filantrópica de Utilidade Pública Federal

 

 

Divulgação início das aulas – Escola Monteiro 

Divulgação início das aulas – Colégio João 
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Escola Monteiro 



                       

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunião de planejamento e ações para início das 
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