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1. Período compreendido pelo relatório
(de 01/04/2019 a 31/07/2019).
2. Objetivo geral do projeto
Desenvolver a Mentalidade Marítima, resgatar a identidade cultural, promover a prática de atividades
náuticas, culturais e educacionais, fomentar a Educação Ambiental, desenvolver ações e obras que visem
a formação dos jovens.

3. Monitoramento dos prazos
De acordo com o plano de trabalho e com as realizações.
Tabela 1: Monitoramento dos prazos do projeto
Objetivo específico 01: Desenvolver a Mentalidade Marítima
Atividade prevista

Início
previsto

Término
previsto

Início
realizado

Data de
conclusão

Justificativa para o atraso e nova data
de previsão (quando for o caso)

1. Manutenção das
instalações

01/02

15/06

18/02

28/02

As manutenções iniciaram dia 07 de
janeiro, pois os funcionários estavam
em recesso e retornaram as atividades
neste dia.

2. Remo na canoa
baleeira

01/02

30/06

18/02

15/06

As aulas de ensino regular iniciaram
11/02 e a Secretaria da Educação
divulgou lista das escolas escolhidas dia
12/02.
Visitamos as escolas dias 13,14 e 15/03
para cadastros.
As atividades foram encerradas antes,
pois após a regata do dia 15 de junho,
foi trocada a embarcação para não
desmotivar os alunos.

3. Vela na canoa
bateira

01/07

30/09

3. Manutenção das
embarcações

01/10

30/12

17/06

As atividades iniciaram antes, pois após
a regata do dia 15 de junho, foi trocada
a embarcação para não desmotivar os
alunos.
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Objetivo específico 02: Estimular a participação de crianças e adolescentes no esporte náutico
Atividade prevista
1. Remo na canoa
baleeira

Início
previsto
01/02

Término
previsto
30/06

Início
realizado
18/02

Data de
conclusão
15/06

Justificativa para o atraso e nova data
de previsão (quando for o caso)
As aulas de ensino regular iniciaram
11/02 e a Secretaria da Educação
divulgou lista das escolas escolhidas dia
12/02.
Visitamos as escolas dias 13,14 e 15/03
para cadastros.
As atividades foram encerradas antes,
pois após a regata do dia 15 de junho,
foi trocada a embarcação para não
desmotivar os alunos.

2. Remo na canoa
bateira

01/07

30/09

3. Vela na canoa
bateira

01/10

30/12

17/06

As atividades iniciaram antes, pois após
a regata do dia 15 de junho, foi trocada
a embarcação para não desmotivar os
alunos.

Objetivo específico 03: Incentivar os valores de preservação ambiental
Atividade prevista
1. Remo na canoa
baleeira

Início
previsto
01/02

Término
previsto
30/06

Início
realizado
18/02

Data de
conclusão
15/06

Justificativa para o atraso e nova data
de previsão (quando for o caso)
As aulas de ensino regular iniciaram
11/02 e a Secretaria da Educação
divulgou lista das escolas escolhidas dia
12/02.
Visitamos as escolas dias 13,14 e 15/03
para cadastros.
As atividades foram encerradas antes,
pois após a regata do dia 15 de junho,
foi trocada a embarcação para não
desmotivar os alunos.

2. Remo na canoa
bateira

01/07

30/09

3. Vela na canoa
bateira

01/10

30/12

17/06

As atividades iniciaram antes, pois após
a regata do dia 15 de junho, foi trocada
a embarcação para não desmotivar os
alunos.
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4. Resumo e análise das ações desenvolvidas/avanços obtidos durante o período, no âmbito do
projeto apoiado pelo Criança Esperança
O Projeto Navegando pela Cidadania no decorrer de seu desenvolvimento apresenta resultados satisfatórios
conforme planejamento e cronograma inicial. As atividades foram desenvolvidas de forma dinâmica, tendo
envolvimento das crianças em suas práticas de compreensão e acompanhamento das atividades propostas
no Diário de Bordo.
Na Regata de Remo Clássico onde as 18 escolas participantes do projeto disputaram no sábado 15 de junho
de 2019, a regata de remo clássico “Cidade de Itajaí”. Os alunos abrilhantaram as competições de remo (em
canoas baleeiras) nas raias do Saco da Fazenda. A competição é mais um evento que integra o calendário
oficial de comemorações pelos 159 anos da cidade de Itajaí. A regata, que já é uma tradição no mês de junho,
levou para a água cinco canoas estilo baleeira construção típica do estado catarinense. Em cada uma, equipes
de oito crianças foram acompanhadas por um timoneiro da ANI, responsável por dar a direção para a canoa.
Ao final, as três melhores equipes subiram ao pódio e foram premiadas na própria sede da associação. As
categorias foram definidas entre: Proinha com os alunos de até 10 anos, Bombordo com alunos de 11 a 12
anos e Boreste com os alunos de 12 a 16 anos. Apesar de ser feita a premiação, o objetivo é trabalhar muito
mais a cooperação do que a competição, é um dia de integração entre as crianças e adolescentes
participantes do projeto.

Foram realizados passeios com 12 turmas à Unidade de Estabilização de Animais Marinhos em
Penha, que através de palestras e observação de tartarugas marinhas em seu habitat natural
possibilitou compreender as principais problemáticas ambientais relacionadas com o ambiente
marinho e sensibilizar os alunos sobre lixos no mar e espécies ameaçadas em extinção de nossa
região.
No mês de julho tivemos recesso escolar entre os dias 17 e 26, no qual nos possibilitou realizar atendimentos
a comunidade, reuniões, momentos de capacitação e reflexão sobre as prioridades para o trabalho
pedagógico.
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5. Monitoramento do avanço físico do projeto
6.1 Atendimentos por faixa etária
Neste item será calculado o percentual de atendimentos em relação ao previsto, por faixa etária, para os
beneficiários diretos, indiretos e eventuais, de acordo com as “Orientações para elaboração dos relatórios
técnicos”, item 3.2.1.1.
Na tabela abaixo, considerar:
●
●

Previsto: números a
 presentados no plano de trabalho; e

Realizado: números de fato alcançados até o período compreendido pelo wrelatório.

Tabela 2: Monitoramento dos atendimentos por faixa etária
Cria
nça
s (0
a
6an
os)

Cria
nça
s (7
a
13
ano
s)

Adol
esc
ent
es
(14
a
17
ano
s)

Jove
ns
(18
a
29
ano
s)

Adul
tos
(m
aio
res
de
29
ano
s)

TOT
AL

Número de atendidos diretos

Previsto

220

068

288

(Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos,
oficinas e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo
projeto).

Realizado

167

123

290

%

58%

42%

100%

Número de atendidos indiretos
(Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade
ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades
regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto).

Número de atendidos eventuais
(Número de participantes em eventos, encontros e outras
atividades eventuais, realizadas sem regularidade fixa no
âmbito do projeto).

Previsto

Realizado

10

Zero

Zero

Zero

44

54

%

19%

0%

0%

0%

81%

100%

Previsto

Zero

167

123

Zero

Zero

290

Realizado

Zero

158

116

Zero

Zero

274

58%

42%

%

100%
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Número total de atendidos pelo projeto
(Total de atendidos – diretos, indiretos e eventuais – pelo
projeto apoiado com recursos do Criança Esperança).

Previsto

Realizado

10

325

239

Zero

44

618

%

2%

53%

39%

0%

7%

100%

6.2 Evasão do projeto por faixa etária
Calcular a taxa de evasão do projeto (por faixa etária) – ver indicador no item 3.2.1.2 das “Orientações para
elaboração dos relatórios técnicos”.
Importante: após o cálculo, e no caso de resultados negativos, informar que medidas estão sendo tomadas
para reverter essa tendência ou para atrair novos beneficiários.
Tabela 3: Evasão do projeto por faixa etária
Faixas etárias
Número de beneficiários no
de
momento inicial do projeto (T0)
beneficiários

Número de beneficiários no
momento (T2)

Taxa de evasão (%)
(T2-T0)/T0*100

0 – 6 anos

Zero

Zero

0%

7 – 13 anos

232

167

-28%

14 – 17 anos

18

123

583%

18 – 29 anos

Zero

Zero

0%

250

290

16%

Maiores de
29 anos
TOTAL
(somatório
de todas as
faixas)

Na faixa etária de 7 a 13 anos houve uma evasão de -28%, neste caso em específico realizamos uma
atividade diretamente nas escolas atendidas e os alunos que se interessaram foram matriculados no
projeto, sendo em sua maioria os da faixa etária de 14 a 17 anos.
5.3 Famílias que participam das atividades regularmente
Calcular o percentual de famílias que participam das atividades regularmente em relação ao total de famílias
dos beneficiários (ver indicador 3.2.1.3 em Orientações para elaboração dos relatórios técnicos).
Tabela 4: Participação das famílias em relação ao total de famílias dos beneficiários
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Momento
do Projeto

Número de famílias de
beneficiários envolvidas (A)

Número total de famílias de
beneficiários do Projeto (B)

% de famílias envolvidas em
relação ao total
(A/B)*100

T2

0

0

0

6. Recursos aplicados em relação do previsto
Neste item, informar se o orçamento está sendo cumprido de acordo com o previsto no plano de trabalho.
Em caso negativo, informar as razões.
Calcular aqui o percentual de recursos aplicados até o final dos 08 primeiros meses de execução em relação
ao previsto (ver indicador 3.2.1.4 em “Orientações para elaboração dos relatórios técnicos”).

Momento
do projeto

Recursos previstos
(R$) (P)

Recursos realizados
(R$) (R)

% de recursos aplicados em relação ao Previsto

T2

R$60.250,00

R$57.174,44

95%

(R/P)*100

Tabela 5: Análise da execução do orçamento

COM RELAÇÃO AO ANDAMENTO DO PROJETO:

SITUAÇÃO
OBSERVADA
(de 1 A 3)**

A EXECUÇÃO FINANCEIRA ESTÁ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA

2

OS VALORES ESTIMADOS PARA CADA RUBRICA FORAM ADEQUADOS

3

OS GASTOS FORAM DE FATO REALIZADOS NAS ATIVIDADES PREVISTAS

3

OS GASTOS ESTÃO OCORRENDO DE ACORDO COM AS REGRAS DA UNESCO E ESTÃO
DOCUMENTADOS

3

** REFERÊNCIAS PARA O PREENCHIMENTO DA TABELA 5:
1. Não corresponde ao esperado para o período
2. Corresponde em parte ao esperado para o período
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3. Corresponde totalmente ao esperado para o período

7. Resultados
8.1 Análise qualitativa dos resultados em relação aos objetivos
Responder a tabela abaixo justificando brevemente as respostas dadas.
Tabela 6: Análise dos resultados quanto aos objetivos
REFLETINDO SOBRE O QUE FOI EXECUTADO NO PERÍODO E O QUE AINDA FALTA
FAZER, QUAL A TENDÊNCIA EM DIREÇÃO À REALIZAÇÃO DO(S):

TENDÊNCIA
(de 1 a 3)*

OBJETIVO GERAL

3

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3

SATISFAÇÃO DAS EXPECTATIVAS DOS BENEFICIÁRIOS

3

AUMENTO DA CAPACIDADE LOCAL

2

Refletindo sobre a execução do projeto até o presente momento, conseguimos perceber um grande
comprometimento com os Objetivos Geral, Específicos e a satisfação dos mesmos, já em relação ao
aumento da capacidade, o que dificulta é o próprio espaço físico que limita a quantidade a ser
atendida.
* REFERÊNCIAS PARA O PREENCHIMENTO DA TABELA 6:
1. Provavelmente não será atingido
2. Provavelmente será atingido em parte
3. Provavelmente será atingido em sua totalidade

8. Análise qualitativa
O projeto iniciou com projeção para atender 288 alunos de 18 escolas do Município de Itajaí, no atual
momento conseguimos atingir a meta de 290 alunos, demonstrando maior interesse entre adolescentes
despertando o desejo em ingressar posteriormente em cursos que capacitem na área de marinha. Sendo
assim, estamos em contato com o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) para virem dar palestras e
esclarecerem quanto ao ensino médio integrado com cursos técnicos relacionados a área marítima.

9. Metodologia
A proposta metodológica teve uma pequena alteração no plano de trabalho. As atividades com remo na
bateira iniciaram antes da data prevista, logo após a regata do dia 15 de junho, foi trocada a embarcação
para não desmotivar os alunos.
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10. Ações de comunicação
Home Page, facebook e instagram.
11. Elementos agregados
A parceria com a UNESCO/ Criança Esperança tem propiciado novos conhecimentos aos alunos, com essa
parceria está sendo possível realizar visitas técnicas onde os mesmos podem compreender na prática a
importância da educação ambiental, com o projeto de monitoramento das praias gerido pela UNIVALI – no
município de Penha-SC, onde todos os alunos estão tendo oportunidade de ter contato como projeto que
recolhe e recupera os animais marinhos encontrados debilitados/ ou em óbito nas regiões praianas das
proximidades. Também estamos conseguindo fornecer um lanche, que para alguns alunos se torna uma das
principais refeições diárias, já que muitos alunos vivem em condições desfavoráveis.
Com o aumento do interesse entre adolescentes concluintes do ensino fundamental, estamos em contato
com o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) para virem dar palestras e esclarecerem quanto ao ensino
médio integrado com cursos técnicos relacionados a área marítima.
12. Dificuldades gerais encontradas até o momento
Alguns alunos apresentam condições socioeconômicas com renda familiar baixa e com a chegada do inverno
diminuem a frequência no projeto por não possuírem roupas adequadas. A equipe pedagógica está fazendo
uma campanha de arrecadação de casacos e de lacres de alumínio para reverter a venda para a compra de
tênis para os alunos e buscando parcerias para sanar tais prioridades.

13. Outras observações e comentários
Não há outras observações ou comentários a relatar.
Itajaí, 26 de Agosto de 2019.

______________________________
Adriana de Lima Luz
Coordenadora Pedagógica
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