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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
DEZEMBRO - 2019
PROJETO ESPORTIVIDADE

I-

IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Conveniada: COSC-Centro de Orientação e Serviços à Comunidade
Endereço: Rua Treze de Maio, 160 Centro.
Município: Tatuí
Endereço do Projeto:
Rua Treze de Maio, 160 Centro.
Segmento Atendido: Crianças e Adolescentes de 09 a 16 anos
Número real de atendidos: 113
Meta Conveniada: 110
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II - Atividades Desenvolvidas:
Nome da
Atividade

Oficina de
Informática:

Oficina
Modalidades
Esportivas:

Descrição das Atividades Realizadas

Resultados Alcançados

-Pesquisas na internet, referente ao Natal.
-Apresentação de novas ferramentas das guias de formatação: fontes, transição, e animação de
slides.
-Construção de slides.
-Utilização dos programas Paint e Power Point.
-Aplicação de métodos de colorir (balde de preenchimento), imagens, contornos, texturas, caixa de
texto, etc.
-Pesquisas na internet sobre as modalidades praticadas na Oficina Modalidades Esportivas, a fim
de conhecer as regras e os campeões de cada modalidade.

-Com o trabalho de pesquisa, os educandos puderam
compreender o significado no Natal, desde a origem até os dias
atuais.
-Em roda de conversa falamos sobre as pesquisas realizadas e
sobre o Natal na casa de cada um (cultura familiar).
-Os educandos aprenderam novas formas de formatação. No
programa Power Point foi mais complicado, devido não ser
utilizado para produção de desenhos, porém foi possível adaptar
ao que foi proposto como atividade, alcançando assim, de forma
muito satisfatória, o resultado.
-Todos realizaram a atividade, no entanto, alguns educandos
tiveram dificuldade por causa da leitura, pois para utilizar o
Power Point é muito necessária a leitura, para encontrar as
ferramentas.
-Nas pesquisas sobre as diversas modalidades esportivas, os
educandos se surpreenderam com a diversidade esportiva e com
os eventos existentes de cada modalidade.
-No atletismo a participação e excelente e as propostas bem
aceitas pelos educandos. Ao final das atividades todos vão para a
piscina. Neste mês os educandos foram para a cidade de Boituva,
onde participaram das competições referentes a 5ª etapa do
circuito de atletismo. Todos se sentiram orgulhosos de suas
conquistas, pois trouxeram inúmeras medalhas.
-No tênis, por se tratas de uma modalidade dinâmica e pouco
tradicional, a novidade foi bem aceita pelos educandos, que
demonstraram bastante interesse. Alguns até já possuem

Xadrez:
-Teoria: dinâmica do jogo, sua essência estratégica e os movimentos das pedras.
-Prática: demonstração dos movimentos e partidas.
Tênis:
-Demonstração dos gestos técnicos específicos.
-Realização das técnicas em situação de jogo.
Futebol de Campo:
-Cobranças de falta e escanteio.
-Coletivo livre.

Atletismo:
-Aquecimento, alongamento, fundamentos (educativo do atletismo)
- “Tiros” de 30m, 50m, 100m e revezamento 4x400m.
-Participação na 5ª etapa do Circuito de Atletismo Campeão, na cidade de Boituva.

Oficina
Pais
Comprometidos
com Futuro –
13/12/2019

- Encerramento das oficinas e projetos do segundo semestre/2019, com a participação das
crianças, adolescentes e familiares. Foram realizadas as seguintes atividades:
- Apresentação de dança;
- Apresentação artística de técnicas de judô e dança;
- Apresentação Coral “Ouça o Som do Coração” – pais e amigos do COSC;
- Entrega das atividades das crianças/adolescentes – 2° semestre;
- Entrega de lembrancinhas confeccionadas na oficina de artesanato.

motricidade básica especifica da modalidade e todos
conseguiram desenvolver as atividades propostas.
-No futebol de campo tivemos uma excelente participação. A
pouca vivência no campo deixou as atividades prazerosas a todos.
-No xadrez todos buscaram a seu próprio modo, participar e
montar suas estratégias relacionadas ao jogo e suas regras.
Apareceram diversas questões interessantes em meio ao jogo e
suas regras. Mesmo com dificuldades, por ser o primeiro contato
da maioria dos educandos, a aula foi muito proveitosa em todos
os aspectos.
- Apresentação de atividades e resultados do segundo
semestre/2019;
- Integração entre os familiares, educandos e a equipe da
instituição.
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II-

Recursos Humanos Existentes:
01 Assistente Social
01 Coordenadora Pedagógica
05 Oficineiros
02 Auxiliar administrativo
02 Serviços gerais
07 Voluntários.

IV-Avaliação:
Realizada através de reuniões avaliativas, entre a coordenação e os envolvidos
no projeto, com reuniões periódicas com os pais, bem como avaliações de
interesse e satisfação com os alunos do projeto.

Tatuí, 11 de Janeiro de 2020.

Daniele de C. Moraes Mendes
Assistente Social
CRESS 47.877

