
 RELATÓRIO  ANUAL  GERENCIAL  DE  ATIVIDADES  DO  TERMO  DE 

 COLABORAÇÃO  Nº  001/2020  ENTRE  A  ASSOCIAÇÃO  EDUCACIONAL 

 MARIA  DO  CARMO  -  AEMC  E  A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LINS/SP, 

 PARA  EXECUÇÃO  DAS  ATIVIDADES  DO  PROJETO  “VARANDA  VIVER 

 COM ARTE”. 

 EXECUÇÃO 



 18 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 

 IDENTIFICAÇÃO 

 Prefeitura Municipal de Lins – SP 

 Prefeito: Akio Matsuura 

 Endereço: Avenida Nicolau Zarvos, 754. 

 Vila Clélia, Lins/SP – CEP 16401-300. 

 Telefone: (14) 3529 - 1197 

 Site:  h�p://www.lins.sp.gov.br 

 Associação Educacional Maria Do Carmo Ferreira Paula 

 CNPJ: 22.533.209/0001-53 

 Endereço: Rua Paulo Marques, nº 455. 

 Jardim Aviação – Presidente Prudente – SP - CEP – 19.020-410 

 Presidente: Celso Divino Lemes 

 Telefone: (18) 3222-4051 

 E-mail:  contatoaemc@gmail.com/ diretoria@aemc.org.br 

 Site:  www.associacaomariadocarmo.org.br 

 INTRODUÇÃO 

 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020. 

 O  Contrato  firmando  entra  as  partes  justifica  o  gerenciamento  das  atividades  do  projeto 

 “VARANDA  VIVER  COM  ARTE”  durante  o  período  de  12  meses  dentro  dos 

 programas  ,  VARANDA  INTEGRAL,  ESCOLA  ABERTA  E  VARANDA 

 CULTURAL. 

 Mesmo  sendo  um  ano  onde  foi  marcado  pela  pamdamia  de  COVID  19  e  sem  a 

 realização  de  atividades  presenciains  as  ações  desenvolvidas  pela  AEMC  possibilitaram 

http://www.associacaomariadocarmo.org.br/


 o  acesso  aos  alunos  da  rede  de  ensino,  Educação  Integral,  de  forma  a  proporcionar  aos 

 educandos  e  participantes  do  projeto,  melhores  condições  para  construírem  seus 

 conhecimentos, trabalhando os eixos da educação, do esporte e da cultura. 

 A  AEMC  durante  o  ano  de  2020  desenvolveu  atividades  administrativas,  manutenção 

 predial,  formação  e  capacitação  com  a  equipe  administrativa  e  com  a  equipe  de  apoio 

 operacional. 

 A  AEMC  em  parceria  com  a  Secretaria  Municipal  de  Educação,  Esporte  e  Cultura 

 realizaou  atividades  online,  sendo  que  todas  as  ações  desenvolvidas  seguiram  as 

 orientações  da  Secretatia  de  Saúde  do  Município,  devido  a  pandemia  enfrentada, 

 causada pelo COVID-19 

 A  modalidade  Educação  Integral,  entendida  como  ampliação  de  jornada  escolar,  é 

 contemplada  pelo  campo  das  Políticas  Sociais,  especificamente,  como  Política 

 Educacional  dirigida  às  crianças,  jovens  e  adultos,  sendo  que  suas  ações  são  respaldadas 

 por  legislação  vigente,  que  expressa  não  somente  as  diretrizes  e  os  princípios  que  a 

 norteiam,  mas  também  o  caminho  para  efetivá-la  por  meio  de  articulação,  cooperação  e 

 intersetorialidade  de  diferentes  setores  do  poder  público  e  da  sociedade,  em  especial  no 

 desenvolvimento das habilidades: educação, esporte ecultura. 

 A  educação  em  tempo  integral  pressupõe  a  necessidade  de  interação  /  integração  entre  a 

 unidade  escolar  e  outras  instituições  sociais  da  cidade,  para  que  os  processos 

 educativos,  desenvolvidos  pelas  unidades  escolares  e  pelas  instituições  e  organizações 

 sejam  convergentes,  seguindo,  portanto,  os  mesmos  caminhos  e  objetivando  a  evolução 

 plena do educando. 

 Para  possibilitar  o  desenvolvimento  de  projetos  integrados,  a  escola  e  demais 

 instituições  sociais,  que  se  constituem  como  comunidades  de  aprendizagem,  devem  ter 

 por  principal  objetivo  a  prática  do  ensino  de  forma  ampliada  e  integrada,  apta  a  receber 

 o aluno para o desenvolvimento de atividades organizadas em diferentes macrocampos. 



 A  execução  das  atividades  faz  parte  de  um  planejamento  anual,  contínuo  e  progressivo, 

 que  conta  com  instrumentos  de  acompanhamento  da  freqüência,  rendimento  e 

 habilidades  dos  participantes,  bem  como  com  a  elaboração  de  portfólio  anual  das 

 atividades  desenvolvidas,  como  meio  de  garantir  a  qualidade  de  tempos  e  espaços,  a 

 eficácia  da  aprendizagem  e  o  desenvolvimento  sócio-cognitivo,  de  forma  a  alcançar  um 

 resultado positivo para a sociedade. 

 Educação  Integral  é  também  sinônimo  de  proteção,  sendo  encarada  como  importante 

 instrumento de apoio às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidadesocial. 

 Compreendemos  a  promoção  da  modalidade  Educação  Integral  como  a  oferta  de  serviço 

 educacionais,  bens  esportivos  e  culturais,  capaz  de  suprir  a  insuficiência  de  ativos 

 enfrentada  por  grande  parcela  dos  participantes  do  projeto.  Uma  vez  que  estes  estarão 

 em  constante  interação  com  profissionais  qualificados,  na  escola  e  fora  dela,  é  possível 

 a  prevenção  da  violência  aos  quais  poderiam  estar  sujeitos,  além  da  garantia  de 

 alimentação  adequada,  de  vivências  culturais  e  esportivas  diversificadas,  e  de 

 acompanhamento pedagógico específico. 

 Assim,  torna-se  possível,  através  da  oferta  desta  modalidade  o  cumprimento  efetivo  do 

 Art.  5º.  do  ECA,  ”  Nenhuma  criança  ou  adolescente  será  objeto  de  qualquer  forma  de 

 negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão(...)” 

 DO OBJETO 

 Oferecer  atividades  educacionais,  esportivas  e  culturais,  para  o  efetivo  desenvolvimento 

 do  Programa  “Varanda  –  Viver  com  Arte”  ,  proporcionando  este  aos  alunos  da  rede  de 

 ensino Educação Integral. 

 OBJETIVOS DA PARCERIA 

 OBJETIVO GERAL 



 A  Associação  Educacional  Maria  do  Carmo  –  AEMC,  tem  como  objetivo  geral 

 oferecer  atividades  educacionais,  esportivas  e  culturais,  para  o  efetivo  desenvolvimento 

 do  Programa  “Varanda  –  Viver  com  Arte”,  proporcionando  aos  alunos  da  rede  de 

 ensino,  Educação  Integral.  Entendendo  Educação  Integral,  como  oferecimento  de 

 complementação  à  “educação  formal”  já  ofertada  nas  unidades  escolares  da  Rede 

 Municipal  de  Ensino  de  Lins,  assim  como,  nas  demais  redes  de  ensino  público, 

 atendendo  as  necessidades  dos  alunos,  das  famílias  e  da  comunidade  em  geral,  visando 

 o quanto segue: 

 ●  Aprimorar  e  aprofundar  os  conteúdos  escolares  de  forma  há  tornar  o 

 tempo  e  o  espaço  escolares  mais  ricos  e  a  tornar  o  processo  de  ensino-aprendizagem 

 mais efetivo, além é claro, de utilizar os diferentes espaços escolares; 

 ●  Oferecer aos alunos e demais munícipes, o Projeto Escola Aberta; 

 ●  Contribuir  para  a  melhoria  da  qualidade  da  educação,  a  inclusão  social,  a 

 construção  de  uma  cultura  de  paz  e  a  democratização  do  acesso  à  prática  e  à  cultura  de 

 atividades  físicas,  do  esporte  educacional  e  competitivo,  por  meio  da  integração  entre 

 escola e comunidade; 

 ●  Resgatar  os  valores  culturais  e  de  cidadania  de  crianças,  adolescentes, 

 jovens e adultos através da Arte-Educação; 

 ●  Proporcionar  aos  educandos  e  participantes  do  projeto,  melhores 

 condições  para  construírem  seus  conhecimentos,  trabalhando  os  eixos  educação,  esporte 

 e  cultura,  atendendo  preferencialmente  aqueles  que  se  encontrem  em  situação  de 

 vulnerabilidade social no município de Lins; 

 ●  Auxiliar  na  elevação  dos  Índices  de  Desempenho  da  Aprendizagem 

 (Saeb e Saresp) dos alunos regularmente matriculados nas escolas municipais. 

 OBJETIVO ESPECÍFICO 



 Temos  como  objetivo  específico  a  responsabilidade  pelo  atendimento  de  no  mínimo 

 5.000  (cinco  mil)  alunos  entre  crianças,  jovens,  adultos  e  idosos,  que  preferencialmente 

 se encontre em situação de vulnerabilidade social, no Município de Lins/SP. 

 A  finalidade  é  realizar  a  execução  com  excelência  das  atividades  previstas  no  Termo  de 

 Referência,  bem  como  em  seu  Plano  de  Trabalho  para  participantes  de  ambos  os  sexos, 

 de acordo com a atividade em que está matriculado o aluno. 

 O  Plano  de  Trabalho  apresentado  e  aprovado  da  AEMC  prevê  uma  metodologia 

 adequada  para  o  alcance  das  metas  e  resultados  a  serem  atingidos,  previstos  no 

 planejamento  anual  elaborado  pela  Prefeitura  Municipal  de  Lins,  desenvolvendo  as 

 ações  de  acordo  com  os  indicadores  de  resultados  (avaliação  da  frequência, 

 participação,  desempenho,  desenvolvimento  sócio  cognitivo  e  projeto  de  culminância 

 anual).  Para  tanto,  de  acordo  com  o  pactuado  no  Termo  de  Coloboração  a  AEMC  tem 

 por obrigação o exposto a seguir: 

 ●  Garantir  a  contratação  de  profissionais  qualificados  para  atuação  no 

 objeto  do  contrato,  realizando  a  manutenção  e  formação  do  quadro,  bem  como 

 substituição destes, sempre que a Contratante julgar necessário; 

 ●  Desenvolver  de  forma  adequada  e  efetiva  a  programação,  organização  e 

 diretrizes  do  projeto,  bem  como  zelar  diretamente  pelas  ações  relativas  ao  desempenho 

 e desenvolvimento das atividades, garantindo a frequência e permanência dos alunos; 

 ●  Responder  sistematicamente  e  dentro  do  prazo,  aos  mecanismos  criados 

 pela  Prefeitura  Municipal  de  Lins,  para  comprovação  da  eficácia  e  desenvolvimento  das 

 atividades realizadas, pelo período de vigência do Termo de Colaboração; 

 ●  Desenvolver  e  potencializar  habilidades  físicas  e  sociais,  valores, 

 conhecimentos,  atitudes  e  normas,  ideais  de  tolerância,  inclusão  e  respeito,  por  meio  de 

 planejamento adequado das atividades propostas neste contrato; 

 ●  Garantir  o  vínculo  entre  as  atividades  desenvolvidas  nos  Polos  de 

 atendimento  previstos  no  presente  edital,  promovendo  a  integração/  interação  de 



 saberes,  apoiando  o  processo  de  ensino-aprendizagem  regular  e  contribuindo  com  a 

 elevação dos índices do IDEB; 

 ●  Atender  de  forma  plena  e  com  qualidade  a  demanda  prevista  neste 

 contrato  de  até  5.000  (cinco  mil)  alunos  matriculados,  respeitando  as  especificidades 

 próprias  da  idade,  zelando  pela  frequência  e  participação  dos  educandos  em  todas  as 

 atividades propostas, de acordo com previsto neste Edital; 

 ●  Zelar  pela  segurança  dos  alunos  durante  todo  o  período  de  atendimento  e 

 trânsito  destes,  informando  à  Prefeitura  Municipal  de  Lins,  por  escrito,  toda  ocorrência 

 atípica no atendimento; 

 ●  Garantir  a  correta  identificação  dos  funcionários,  através  do  uso  diário  de 

 uniforme e crachá de identificação, com foto e função; 

 ●  Zelar  pelo  bom  estado  dos  próprios  públicos  destinados  ao  atendimento, 

 sendo  responsável  por  reparos  de  toda  ordem,  que  se  façam  necessários  em  razão  do  seu 

 mau uso, durante o atendimento. 

 AÇÕES DA PARCERIA NO ANO 

 ●  Realização  de  reuniões  por  vídeo  conferência  para  alinhamento  do  trabalho  que 

 será realizado pós-pandemia; 

 ●  Manutenção  predial  dos  polos  Paulo  Magalhães  e  CAIC  para  retorno  das 

 atividades; 

 ●  Acompanhamento  das  ações  juntamente  com  a  Secretaria  de  Saúde  e  Educação 

 do Município alinhando as ações para retorno; 

 ●  Elaboração do relatório gerencial das ações realizadas; 

 ●  Montagem e preparação das salas de aulas para o retorno das atividades; 

 ●  Higienização  das  salas  de  aulas,  secretaria,  banheiros  e  teatro  através  de  uma 

 tecnologia de ozônio; 



 ●  Organização  dos  materiais  pedagógicos  que  serão  utilizados  pelos  instrutores  no 

 retorno das aulas; 

 ●  Ações de zeladoria nos polos Paulo Magalhães e CAIC; 

 ●  Suporte  operacional  para  Secretaria  Municipal  de  Saúde  na  realização  de  testes 

 do COVID-19; 

 ●  Instalação  de  totens  de  álcool  em  gel  na  entregada  dos  polos  para  higienização 

 das mãos; 

 ●  Finalização  das  melhorias  do  laboratório  de  tecnologia  do  polo  Paulo 

 Magalhães. 

 ●  Melhoria  na  infraestrutura  de  rede  e  internet  do  polo  Paulo  Magalhães  e  Casa  da 

 Cultura, onde são realizadas as lives do projeto; 

 ●  Instalação  de  tapetes  higiênicos  para  atendimento  à  população  do  polo  Paulo 

 Magalhães. 

 UNIDADES  ONDE  O  PROJETO  ESTAVA  SENDO  EXECUTADO  ATÉ  A 

 PARALIZAÇÃO DEVIDO A PANDEMIA: 

 PROGRAMA VARANDA INTEGRAL 

 Polo Paulo Magalhães  - Rua Regente Feijó, 52 Centro.  Telefone: (14)3522-1598. 

 Polo CAIC  - Rua José Nunes da Silva, 255 Jd - Santa  Maria. Telefone: (14) 3522-158. 

 PROGRAMA ESCOLA ABERTA 

 Ginásio João Santos Meira -  Rua Osvaldo Menezes, s/n-Jardim  Morumbi 

 Centro Social Urbano (CSU)  - Aureliano Resende Andrade,51-  Centro 



 Ginásio de Esporte Nico Garcia  - Rua José Fava, 750 – Jardim Bom Viver IV 

 Ginásio de Esporte Tenente Rodrigues dos Santos (Rebouças)  - Rua Avaí, s/n 

 Campo João Montalvão  - Rua Hiroshi Kato,10 – Bairro  Pazetto 

 Centro Treinamento Artes Marciais  - Av. São Paulo,  s/n– Bairro Junqueira 

 Escola Estadual Minervina Santana Carneiro  -  Rua Paulo  Aparecido Giraldi, 1519 

 –Bairro Junqueira 

 Escola José Ariano Rodrigues  –  Av. José Ariano Rodrigues,  77 - Jardim Ariano 

 Quadra Manoel do Careno  - Rua Nilo Noronha, 437–Bairro  Ribeiro 

 Escola Municipal CAIC  - Rua José Nunes da Silva, 255  – Jardim Santa Maria 

 Escola Municipal Gessy Martins Beozzo  - Rua Irmã Ruth  da Costa 220 – Jardim Bom 

 Viver IV 

 Escola Estadual João Pedro Carvalho Netto -  Rua Dr.  Lauro Cleto 221 – Jardim 

 União 

 Escola Walter Galati -  Rua Francisco Valente, 633  – Jardim Tangará 

 Lar Gil Pimentel Moura –  Rua Gilardi Pimentel Moura,  208 - Jardim Americano 

 Escola Décia de Lourdes Machado –  Rua Flósculo Franco  do Amaral, 260 - Pasetto 

 Escola Dom Walter Bini -  Rua Benedito Ferraz de Arruda,  341 – Jardim Bandeirantes 

 Quadra de Esporte Paulo Freire -  Rua João Vaz de Lima  s/n – Bom Viver I 

 Casa da Criança -  Rua São Vicente de Paula, 301 –  Vila Clélia 

 Estádio Municipal Fernando Costa  - Rua Promissão,  560 –Bairro Rebouças 



 Centro Esportivo José Felício da Costa -  Rua Benedito Lázaro Augusto, s/n 

 VARANDA CULTURAL 

 Polo Paulo Magalhães  - Rua Regente Feijó, 52 - Centro,  Telefone (14) 3522-1598. 

 Polo Casa da Cultura de Lins –  Av. José da Conceição,  111. 

 Polo Casa do Artesão –  Rua Osvaldo Cruz / XV de Novembro. 

 Polo Biblioteca Municipal –  Rua 21 de Abril, 424. 

 Polo Museu Histórico de Lins  – Rua Aureliano de Andrade,  100. 

 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES – VARANDA INTEGRAL DENTRO DO 

 MÊS DE MARÇO 

 AÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 O  departamento  administrativo  continuou  com  o  monitoramento  da  frequência  e 

 realização  dos  atendimentos  telefônicos  passando  as  informações  que  a  Secretaria  de 

 Educação havia solicitado.. 

 Realizada  uma  conversa  com  a  diretora  e  gestores  ficou  resolvido  que,  as  faltas  à  partir 

 do  dia  16/03  seriam  justificadas  para  serem  identificadas  futuramente  foi  decido  uma 

 nomenclarura  sendo  ela:  *FJ  .  Observando  que  foi  autorizado  pela  Secretaria  de 

 Educação. 

 Foi  realizada  a  cotação  do  material  de  limpeza  para  a  higienização  nas  duas  unidades, 

 pois,  foram  frequentadas  diariamente  por  aproximadamente  450  crianças  por  dia,  nos 

 dois turnos (manhã e tarde) e também por pais, instrutores e funcionários. 

 Ocorreu atendimento individualizado os instrutores para emissão da nota fiscal. 

 Elaboração  da  lista  de  chamada  referente  ao  mês  de  março,  pelo  período  de  18  a  31  de 

 março 2020, utilizando a nomenclatura *FJ para identificação posterior a pandemia. 



 Em  20/03  direção  e  coordenação  administrativa  em  conjunto  com  os  auxiliares  de 

 serviços  gerais  das  duas  unidades  foram  orientados  quanto  aos  procediemenots  e 

 cuidados com a limpeza que deveriam ser executados nas unidades. 

 Diante  da  pandemia  foram  orientados  para  seguir  as  normas  da  Secretaria  de  Saúde, 

 devendo  trabalhar  mantendo  uma  distância  de  2  metros  uns  dos  outros  e  com  a  jornada 

 de trabalho reduzida para 04 horas. 

 A  partir  de  24/03  os  trabalhos  adinistrativos  e  pedagógicos  foram  realizados  com 

 jornada de 04 horas em Home Office. 

 COMPRA DE MATERIAIS 

 Mesmo  com  a  paralização  deixamos  encaminhadas  as  compras  dos  produtos  de 

 limpeza,  e  EPIs,  para  que  os  funcionários  possam  manter  os  polos  I  e  II  limpos  e 

 higienizados. 

 Quanto  aos  materias  de  papelaria  e  pegagógicos  foi  realizada  uma  boa  compra  com  o 

 intuito  de  preparar  os  espaços  para  quando  as  atividades  forem  retomadas,  e  esses  locais 

 possam  estar  abastecidos  de  materiais  essenciais  para  o  bom  desenvolvimento  das 

 oficinas. 

 Aproveitamos  a  paralização  para  realizar  a  manutenção  predial  nos  polos,  sendo  assim 

 compramos  materiais  elétricos,  hidraulicos,  tintas  e  enfim  todo  o  necessário  para 

 realização de pequenos reparos na estrutura dos espaços. 

 AÇÕES DA GESTÃO PEDAGÓGICA 

 Para  o  bom  andamento  do  trabalho  pedagógico,  realizamos  o  atendimento  individual 

 dos instrutores, orientando sobre as atividades oferecidas e o trabalho realizado. 

 Os  instrutores  foram  orientados  sobre  o  andamento  do  Projeto  Varanda  Integral  e  do 

 retorno das atividades assim que o Isolamento Social for liberado. 



 Solicitamos  uma  avaliação  oral,  das  aulas  ministradas  aos  alunos,  bem  como  se  com  as 

 atividades  oferecidas,  conseguiram  atingir  os  objetivos  com  segurança  na  acolhida  e 

 adaptação dos alunos. 

 O  retorno  dos  instrutores  foi  positivo,  onde  relataram  que  os  alunos  se  sentiram 

 pertencentes e se adaptaram com facilidade. 

 Reunião  com  os  gestores  de  Projeto  para  alinhar  o  trabalho  que  será  realizado  no 

 Varanda Integral Paulo Magalhães e Caic, depois de cumprir o isolamento social. 

 Preparação  da  lista  de  materiais  pedagógicos,  de  higiêne  e  limpeza,  bem  como  de 

 manutenção  predial  para  que  o  trabalho  seja  realizado  de  acordo  com  os  objetivos  do 

 Projeto. 

 Reunião  com  a  Secretária  Municipal  de  Educação,  Denise  Jorge  Magnoler,  para  resolver 

 sobre o funcionamento do Varanda Integral diante da Pandemia do Covid 19. 

 Seguiremos  as  orientações  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  em  cumprimento  ao 

 Decreto Estadual e Municipal, sobre o isolamento social do Covid 19. 

 ROTINA DE FUNCIONAMENTO 

 Os atendimentos são realizados de segunda a sexta feira das 7h30 às 17h00. 

 Oferecemos  alimentação  para  todos  os  alunos,  com  o  cardápio  elaborado  pela 

 Nutricionista  da  Prefeitura  Municipal  de  Lins,  composto  por  café  da  manhã,  lanche  da 

 manhã, almoço e lanche da tarde. 

 Os  alunos  são  divididos  em  faixas  etárias  e  grupos  por  cores,  sendo:  MANHÃ  (laranja, 

 azul,  amarelo,  verde,  roxo,  lilás,  marrom  e  limão)  e  TARDE  (laranja,  azul,  rosa, 

 amarelo, verde, roxo, vermelho, lilás, marrom, limão). 

 O transporte é oferecido para todos os participantes do Projeto. Contamos com 5 ônibus. 

 Os  ônibus  começam  a  passar  nos  pontos  às  6h45  minutos,  para  os  alunos  que  estudam 

 no período da tarde na escola. 



 O almoço para os alunos do período da manhã tem início às 11h00, por idade. 

 Logo  após  o  almoço,  acompanhados  de  instrutoras,  se  dirigem  até  o  espaço  do  banheiro, 

 onde  acontece  a  troca  dos  uniformes,  logo  depois  da  troca  se  preparam  para  aguardar  o 

 horário  de  saída  para  as  respectivas  escolas,  nesse  período  são  oferecidas  atividades  de 

 vídeo e descanso. 

 Os  ônibus  se  dirigem  até  as  escolas,  para  buscar  os  alunos  que  frequentam  o  projeto  no 

 período da tarde, chegam por volta de 11h30. 

 Os alunos são recepcionados e se dirigem até o refeitório para que possam almoçar. 

 Separados  por  idades  e  acompanhados  por  instrutores,  realizam  o  descanso  para  que 

 possam iniciar as atividades às 13h30. 

 Para  os  alunos  de  8  a  12  anos,  oferecemos  um  espaço  para  que  descansem  e  atividades 

 tranquilas. 

 Os  alunos  das  EMEFS  e  Escolas  Estaduais,  são  transportados  do  Projeto  para  as  suas 

 respectivas escolas às 11h50. 

 O  transporte  vem  com  os  alunos  que  estavam  no  período  da  manhã  na  Escola  às  12h30 

 minutos, para frequentarem o projeto à tarde. 

 Às  12h40  minutos  o  transporte  leva  os  alunos  que  estavam  no  projeto  no  período  da 

 manhã, para as EMEIS. 

 O almoço no Projeto é servido das 11h00 ás 13h00, para todas as turmas. 

 NÚMERO DE ATENDIMENTO NO VARANDA INTEGRAL 

 Polo I - Paulo Magalhães 

 Manhã – 172 atendimentos 

 Tarde – 244 atendimentos 

 Total dos Períodos – 416 atendimentos 



 Polo II – CAIC 

 Manhã – 19 atendimentos 

 Tarde – 149 atendimentos 

 Total dos Períodos – 168 atendimentos 

 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

 Diante  da  situação  do  Covid-19  a  frequência  dos  alunos  foi  muito  baixa,  pois  o 

 responsáveis  das  crianças  já  não  estavam  mandando  as  crianças  para  as  EMEIS  e 

 EMFES  desde  o  dia  16/03/2020.  Por  conta  desta  situação  relatada  o  projeto  também 

 sofreu uma queda. 

 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - ESCOLA ABERTA 

 Destacamos  que  por  conta  da  pandemia  do  COVID19  as  atividades  do  ESCOLA 

 ABERTA  foram  suspensas  no  dia  18/03/2020,  sendo  assim  não  realizamos  atividades 

 praticas dentro do periodo descrito neste relatório, apenas ações administrativas como: 

 ●  Analise das grades para o andamento as oficinas. 

 ●  Avaliação dos projetos apresentados pelos Intrutores anteriormente. 



 ●  Levantamento dos materiais que serão utilizados nas oficinas. 

 ●  Reuniões  com  a  equipe  do  Varanda  Cultural  para  discutir  a  grade  das  oficinas 

 online que serão implantadas em Abril. 

 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - VARANDA CULTURAL 

 Assim  como  no  Escola  Aberta  não  podemos  iniciar  as  atividades  do  programa 

 VARANDA  CULTURAL  devido  a  pandemia  mas  para  que  possamos  ganhar  tempo 

 quando as atividades voltarem, no dia 30/03/2020 publicamos em nosso site 

 (  www.associacaomariadocarmo.org.br  )  um  comunicado  para  seleção  de  Programas  de 

 Aula  para  algumas  oficinas  que  iremos  realizar  online  em  conjunto  com  Secretaria  de 

 Cultura  do  Município  de  Lins.  A  ideia  das  oficinas  é  levar  um  pouca  mais  de 

 intreterimento  as  famílias  que  estão  de  quarentena  devido  a  pandemia  do  COVID19, 

 essas  oficinas  serão  transmitidas  pelas  redes  socias  da  Prefeitura  Municipal  de  Lins  e 

 será aberta a todos. 

 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - ESCOLA ABERTA 

 Esclarecemos  que  por  conta  da  pandemia  do  COVID19  as  atividades  do  ESCOLA 

 ABERTA  foram  suspensas  no  dia  18/03/2020,  sendo  assim  não  realizamos  atividades 

 práticas dentro do período descrito neste relatório, apenas ações administrativas como: 

 ●  Análise das grades para o andamento as oficinas. 

 ●  Avaliação dos projetos apresentados pelos Intrutores anteriormente. 

 ●  Levantamento dos materiais que serão utilizados nas oficinas. 

 ●  Reuniões  com  a  equipe  do  Varanda  Cultural  para  discutir  a  grade  das  oficinas 

 online que serão implantadas em Abril. 

 ●  Compra  de  Materiais  esportivos  para  as  oficinas,  mesmo  com  a  paralizamos 

 ralizamos  a  compra  para  que  quando  as  atividades  retorno  esses  materias  já 

 estejam a disposição dos instrutores. 

http://www.associacaomariadocarmo.org.br/


 RESULTADOS ALCANÇADOS 

 A realização e execução das atividades propostas foram realizadas dentro do previsto. 

 Tivemos a oportunidade de recepcionar, acolher e oferecer a integração, entre os alunos 
 participantes do Projeto. 

 Proporcionamos  um  ambiente  de  interação  e  convivência  entre  os  alunos  de  forma  a 
 favorecer  o  desenvolvimento  e  ampliação  dos  conhecimentos  de  todos, 
 familiarizando-se com a imagem do próprio corpo. 

 Os  alunos  tiveram  a  oportunidade  de  desenvolver  atitudes  de  confiança  das  próprias 
 capacidades. 

 Através  das  diferentes  linguagens,  oferecemos  aos  alunos  uma  aprendizagem  que 
 contribuirá de forma positiva no seu desenvolvimento físico, motor e cognitivo. 

 Desenvolvemos ações e atividades que englobaram todas as linguagens que oferecemos: 

 Tecnologia  e  Mídia  Digital,  Educação  Ambiental,  Leitura,  Escrita,  Jogos  e  brincadeiras, 
 Cantigas, Dança e Recreação. 



 FOTOS DAS ATIVIDADES DO VARANDA INTEGRAL 

 Fotas Polo I - Paulo Magalhães 





 Fotos Atividades Polo II – CAIC 



 Atividades Externas – Quadra Polo II 



 Atendimento a população  –  POLO PAULO MAGALHÃES 



 Reunião com Equipe da Prefeitura Municipal para alinhar questões do projeto. 

 Manutenção no Encanamento do POLO PAULO MAGALHÃES 



 ROTINAS DE LIMPEZA E MANUTENÇÕES NO PRÉDIO – POLO 1 – PAULO MAGALHÃES 





 Limpeza Do Circo – Polo I 











 ANEXO I 

 COMUNICADO  PARA  CADASTRAMENTO  DE  PROJETOS  CULTURAIS, 
 MEDIANTE  CESSÃO  DE  ESPAÇO,  JUNTO  AO  TERMO  DE  COLABORAÇÃO 
 Nº  001/2020,  FIRMADO  ENTRE  O  A  ASSOCIAÇÃO  EDUCACIONAL  MARIA 
 DO  CARMO  E  A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  LINS,  PARA  REALIZAÇÃO 
 DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA “VARANDA VIVER COM ARTE”. 

 A  Associação  Educacional  Maria  do  Carmo  -  AEMC  ,  faz  saber  e  torna  público  aos 
 interessados  em  geral  que  durante  os  dias  31/03  á  03/04  de  2020  ,  estaremos  recebendo 
 em  nosso  endereço  eletrônico  varandaintegral@gmail.com  Programas  de  Aulas  dos 
 microempreendedores  individuais  (MEI)  ou  que  possam  ser  representados  por 
 empresas  do  setor  Cultural,  Pedagógico  e  Esportivo  (CNPJ)  ,  nas  áreas  de  TEATRO 
 INFANTO  JUVENIL,  TEATRO  JUVENIL  ADULTO,  ARTE  DE  CONTAR 
 HISTÓRIAS,  DANÇA  –  JAZZ  CONTEMPORÂNEO  e  STILLETO  DANCE, 
 DANÇA  AERÓBICA  (MIX)  e  PRÁTICAS  CORPORAIS  –  “BEM-  ESTAR  a 
 serem  executadas  pelo  período  de  12  meses,  por  meio  de  cessão  de  espaços  cedidos  pela 
 Prefeitura  Municipal  de  Lins,  de  acordo  como  Termo  de  Colaboração  Nº  001/2020, 
 VISANDO  O  DESENVOLVIMENTO  DE  ATIVIDADES  CULTURAIS,  PARA  O 
 EFETIVO  DESENVOLVIMENTO  DO  PROJETO  “VARANDA  VIVER  COM 
 ARTE”  ,  na  forma  estabelecida  neste  comunicado,  com  fundamento  no  Regulamento 
 para a Contratação de Obras, Serviços e Compras da  AEMC  , nas seguintes condições: 

 1. DO OBJETO 

 1.1.  Este  comunicado  visa  à  seleção  e  cadastramento  de  Planos  de  Aulas,  dos 
 profissionais  microempreendedores  individuais  (MEI)  ou  que  possam  ser  representados 
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 por  empresas  do  setor  pertinente,  pessoa  jurídica  (CNPJ),  interessados  em  executar  o 
 projeto  apresentado,  para  a  Associação  Educacional  Maria  do  Carmo  -  AEMC,  junto  à 
 Municipalidade  de  Lins,  como  Instrutores,  para  as  Ações  descritas  a  seguir,  com  acesso 
 gratuito  à  população  mediante  cessão  nos  espaços  públicos  da  cidade,  direcionados  a 
 crianças, jovens, adultos e idosos. 

 1.2.  Serão  selecionados  e  cadastrados  os  programas  de  aulas  inscritos  nas  áreas  de 
 atuação  de acordo com os quadros do item 1.4. 

 1.3.  Os  inscritos  deverão  comprovar  conhecimento  e  experiência  na  respectiva  área, 
 observados  os  critérios  de  aceitabilidade  das  propostas  descritas  nos  itens  seguintes 
 deste comunicado. 
 1.4.  Os  proponentes  deverão  atender  ao  disposto  no  programa  “  VARANDA 
 CULTURAL  ”, conforme especificação abaixo: 

 Programa  Tipo de Oficina  Atribuições 

 Varanda Cultural 

 TEATRO  INFANTO 
 JUVENIL 

 Formação:  nível  superior  na  área  de  Educação 
 Artística, experiência na área teatral; 
 Conhecimentos  na  área  arte  educação  e  teatro  com 
 crianças e jovens; 
 Experiência em trabalhar com projetos sócios culturais; 
 Disponibilidade  para  trabalhar  em  finais  de  semana; 

 Habilidades  didáticas  e  pedagógicas  para  trabalhar  com 
 alunos de diferentes faixas etárias e gêneros; 
 Conhecimento  em  organizações  de  eventos  e 
 apresentações públicas. 

 TEATRO  JUVENIL 
 ADULTO 

 Formação  :  nível  superior  na  área  de  Educação 
 Artística, experiência na área teatral; 
 Conhecimentos  na  área  arte  educação  e  teatro  com 
 jovens e adultos; 
 Experiência em trabalhar com projetos sócios culturais; 
 Disponibilidade  para  trabalhar  em  finais  de  semana; 
 Habilidades  didáticas  e  pedagógicas  para  trabalhar  com 
 alunos de diferentes faixas etárias e gêneros; 
 Conhecimento  em  organizações  de  eventos  e 
 apresentações públicas. 



 ARTE  DE  CONTAR 
 HISTÓRIAS 

    Experiência  em  ministrar  aulas  de  narrativas 
 tradicionais  (orais)  e  literárias,  como  despertar  as 
 potencialidades  de  cada  contador,  literatura  infantil,  e 
 contação  de  histórias  para  crianças  e  jovens,  como 
 escolher  uma  história,  pesquisa  e  técnicas  de  narrativas, 
 contação  de  histórias  na  contemporaneidade  e 
 abordagem  da  contação  de  histórias  em  diversos 
 lugares. 
 Disponibilidade  para  trabalhar  em  finais  de  semana; 
 Conhecimento  de  organizações  de  eventos  e/ou 
 exposições;Facilidade  de  comunicar-se  e  ser 
 compreendido;  Habilidades  didáticas  e  pedagógicas 
 para lidar com alunos de forma geral. 

 DANÇA  -  JAZZ 
 CONTEMPORÂNEO 
 e  STILLETO 
 DANCE 

 Experiência  em  ministrar  aulas  de  Jazz  Contemporâneo 
 e Stilleto Dance: 
 Experiência em trabalhar com projetos sócios culturais; 
 Disponibilidade para trabalhar em finais de semana; 
 Habilidades  didáticas  e  pedagógicas  para  trabalhar 
 alunos de diferentes faixas etárias; 
 Conhecimento  em  organizações  de  eventos  e 
 apresentações públicas. 

 DANÇA AERÓBICA 
 ( MIX ) 

 Possuir  carteira  do  Conselho  Regional  de  Educação 
 Física  –  CREF  com  anuidade  quitada  (graduado  ou 
 provisionado, comprovado com certificado) 
 Conhecimento em diversos treinamentos físicos; 
 Disponibilidade para trabalhar em finais de semana; 
 Habilidades  didáticas  e  pedagógicas  para  trabalhar 
 alunos de diferentes faixas etárias; 

 Conhecimento  em  organizações  de  eventos  e 
 apresentações públicas. 

 PRÁTICAS 
 CORPORAIS  – 
 “BEM – ESTAR” 

 Experiência  na  área  de  práticas  corporais  baseada  nos 
 princípios  da  medicina  chinesa  que  proporcionam 
 exercícios  corporais,  visando  saúde,  melhorando  o 
 equilíbrio,  postura,  flexibilidade,  capacidade 
 respiratória,  aliviando  o  estado  de  ansiedade, 
 promovendo  a  calma  mental,  fortalecendo  ossos, 
 músculos  e  desenvolvendo  a  energia  vital  com 
 certificação: 
 Conhecimentos em estilos e ritmos musicais variados; 
 Conhecimentos intermediários em danças de salão; 
 Experiência em trabalhar com projetos sócios culturais; 
 Disponibilidade para trabalhar em finais de semana; 
 Habilidades  didáticas  e  pedagógicas  para  trabalhar  com 
 alunos de diferentes faixas etárias e gêneros; 



 Conhecimento  em  organizações  de  eventos  e 
 apresentações públicas. 

 1.5 ATRIBUIÇÕES GERAIS DOSINSTRUTORES: 
 1.  Elaborar e cumprir plano de trabalho trimestral; 
 2.  Zelar pela aprendizagem dos alunos; 

 3.  Utilizar as novas tecnologias de forma a enriquecer as atividades diárias; 

 4.  Aprofundar  o  processo  de  aprendizagem,  iniciado  nos  Polos  de 

 Atividades  Culturais  do  Município  de  Lins,  de  forma  lúdica,  utilizando 

 materiais pedagógicos diversos; 

 5.  Organizar  o  espaço  em  que  as  atividades  serão  desenvolvidas, 

 proporcionando aos alunos ambiente acolhedor; 

 6.  Retomar  periodicamente  as  atividades  em  que  os  alunos  apresentem 

 maiores dificuldades. 

 7.  Disponibilidade  para  trabalho  no  período  matutino,  vespertino  e  noturno, 

 de  acordo  com  cada  Oficina  Cultural,  durante  a  semana  e  quando 

 necessário, aos finais de semana. 

 8.  Experiência  e  habilidade  para  o  desenvolvimento  de  trabalho  cultural 

 com  famílias,  crianças,  pré-adolescentes,  adolescentes,  jovens,  adultos  e 

 idosos de ambos os gêneros. 

 9.  Dinamismo e fácil relacionamento em grupo. 

 10.  Participar de capacitação mensal de até 10 (dez) horas, de acordo com o 

 Plano de Trabalho da Instituição. 

 11.  As atividades serão desenvolvidas nos Polos Culturais do município de 

 acordo com a demanda existente na Coordenadoria de Cultura. 

 2. DAS ESPECIFICAÇÕES DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS 



 2.1.  a)  Oficina:  atividade  ministrada  por  Profissionais  qualificados,  na  qual  são 
 abordados  aspectos  práticos  e  teóricos  da  linguagem  artística  cultural,  de  forma 
 extensiva  e  regular,  poderá  ser  organizada  em  módulo  de  nível  inicial,  intermediário  e 
 avançada,  gerando  produções  artísticas  para  apresentações  à  população  Municipal.  As 
 atividades  deverão  ser  organizadas  com  carga  horária  definida  no  programa,  baseada 
 nas  cargas  recomendadas  pelo  Contratante,  conforme  necessidade  da  demanda  da 
 Coordenadoria de Cultura. 
 2.2.  Os  objetivos  poderão  ser  tanto  de  iniciação  quanto  de  aprofundamento  dos 
 fundamentos  das  áreas  de  atuação  proporcionando  gratuitamente  ao  munícipe 
 qualificar-se,  atualizar-se,  enriquecer  sua  experiência  de  vida  e  formação  nas  diversas 
 linguagens  artísticas,  participando  de  atividades  de  educação,  prática  cultural,  esporte, 
 fruição livre e sociabilização. 

 2.3.  O  público-alvo  das  Ações  desenvolvidas  é  qualquer  munícipe,  residente  em  Lins  e 
 micro região. 

 3. INFRAESTRUTURA E RECURSOS MATERIAIS: 

 3.1.  A  Associação  Educacional  Maria  do  Carmo,  através  da  parceria  firmada  com  a 
 Municipalidade  de  Lins,  disponibilizará  espaços  previamente  cedidos  pela  própria 
 Prefeitura para a realização das oficinas. 

 3.2.  Os  Planos  de  Aulas  deverão  apresentar  as  atividades  de  acordo  com  os  espaços  e 
 atividades  previstas  no  presente,  sendo  executadas  nos  espaços  cedidos  pela  Prefeitura 
 Municipal de Lins nos endereços abaixo: 

 PROGARMA ESCOLA CULTURAL 
 Polo Paulo Magalhães  - Rua Regente Feijó, 52 - Centro,  Telefone (14) 3522-1598. 

 Polo Casa da Cultura de Lins –  Av. José da Conceição,  111. 

 Polo Casa do Artesão –  Rua Osvaldo Cruz / XV de Novembro. 

 Polo Biblioteca Municipal –  Rua 21 de Abril, 424. 

 Polo Museu Histórico de Lins  – Rua Aureliano de Andrade,  100. 

 4. DAS EXIGÊNCIAS GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

 4.1.  Poderão  participar  deste  processo  de  seleção  pessoas  jurídicas  que  conheçam  as 
 condições  determinadas  neste  comunicado  e  que  apresente  no  ato  da  inscrição  a 
 documentação abaixo e as previstas no item 6.1: 

 a)  Comprovação  da  condição  de  microempreendedor  individual  ou  de  inscrição  do  seu 
 CNPJ; 



 b) Prova de regularidade fiscal municipal e federal; 

 c) Prova de regularidade perante o INSS e FGTS; 

 d) Prova de regularidade trabalhista. 

 4.2.  Não  poderão  se  inscrever  servidores  pertencentes  aos  quadros  de  funcionários  da 
 Prefeitura  do  Município  de  Lins  e/ou  prestadores  de  serviços  de  outras  empresas 
 terceirizadas  ou  parceiras  da  Prefeitura  do  Município  de  Lins  ou  pessoas  que  não  se 
 enquadram no item 4.1. 

 5. DO CRONOGRAMA 

 Nº  ETAPAS/DESCRIÇÃO  DATAS 

 01  Publicação do Comunicado de cadastramento 
 de instrutores 

 31/03/2020 

 02  Período de inscrições e envio do Programa de 
 Aula 

 Nos dias 31/03 á 
 03/04/2020 

 03  Análise de documentos e projetos para Seleção  06/04/2020 

 04  Publicação parcial 1 dos instrutores aprovados 
 para entrevista 

 07/04/2020 

 05  Entrevistas  08/04/2020 

 6. DAS INSCRIÇÕES 

 6.1.  Os  Planos  de  Aula  deverão  ser  enviados  para  o  endereço  eletrônico  do  projeto, 
 varandaintegral@gmail.com  entre os dias 31/03 á 03/04/2020. 

 PARA  PRESERSAR  A  SAÚDE  DE  NOSSOS  COLABORADORES,  BEM  COMO 
 DOS  PARTICIPANTES  NO  PROCESSO,  A  ASSOCIAÇÃO  EDUCACIONAL 
 MARIA  DO  CARMO  –  AEMC  RECEBERÁ  O  PLANO  DE  AULA  E 
 CURRÍCULO  DOS  INTERESSADOS  PELO  ENDEREÇO  DE  E-MAIL 
 varandaintegral@gmail.com  ,  EVITANDO  ASSIM  AGLOMERAÇÕES  ECONTATO 
 FÍSICO. 

 OS  DEMAIS  DOCUMENTOS  NECESSÁRIOS  PARA  A  CONTRATAÇÃO 
 SERÃO  SOLICITADOS  AOS  INTERESSADOS  APÓS  TODO  O  PROCESSO  DE 
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 SELEÇÃO,  CONFORME  ITENS  7  E  8  DESTE  COMUNICADO  DE 
 CADASTRAMENTO. 

 6.1.1.  No  Plano  de  Aula  deve  ser  especificada  uma  das  áreas  previstas  o  presente 
 comunicado,  contendo:  Título  da  oficina,  Objetivos  (geral  e  específico),  justificativa, 
 cronograma de atividades, público alvo, metodologia de ensino. 

 6.1.2.  Apresentação  de  currículo,  comprovação  de  experiência  e  eventual  formação 
 específica  comprovada  por  meio  de  apresentação  de  diplomas,  cursos,  certificados, 
 demonstrando  estar  o  proponente  apto  a  desenvolver  as  atividades  na  área  de  atuação 
 proposta  (de  acordo  com  as  áreas  de  atuação  previstas  neste  comunicado),  bem  como 
 documentos comprobatórios da experiência. 

 6.1.3.  Declaração  de  ciência  do  proponente  de  que  o  seu  cadastramento  e  sua  possível 
 seleção  para  integrar  o  presente  programa  não  geram  direitos  subjetivos  a  sua  efetiva 
 contratação  e  que  conhece  e  aceita  incondicionalmente  as  regras,  responsabilizando-se 
 por  todas  as  informações  contidas  na  documentação  apresentada  por  ele,  caso  venha  a 
 ser  contratado;  e  declaração  de  que  não  exerce  cargo  público  na  Municipalidade  e/ou 
 prestadores de serviços de empresas terceirizadas. 

 7. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 7.1.  A  Comissão  de  Seleção  caberá  em  primeira  fase  à  análise  e  a  seleção  curriculares,  e 
 em  segunda  fase  entrevistas  ambas  de  caráter  eliminatório,  sendo  composta  por 
 membros  indicados  pela  Associação  e  representantes  da  Prefeitura  de  Lins  da 
 Coordenadoria de Cultura. 

 A Comissão será soberana quanto aos méritos das decisões. 

 8. DA SELEÇÃO E DOS CRITÉRIOS PARA HABILITAÇÃO 

 8.1.  A  Comissão  de  Seleção  avaliará  os  proponentes  por  área,  observados  os  currículos 
 e  documentos  apresentados,  considerando  as  exigências  especificadas  neste  comunicado 
 de acordo com os seguintes critérios e em duas fases: 

 8.1.1. Comprovação de experiência na área; 

 8.1. 2. Adequação do currículo ao Projeto; 

 8.1.3.  Comprovação  de  conhecimento  e  experiência  na  área  escolhida  através  de 
 diplomas,  certidões  ou  documentos  comprobatórios  de  cursos  ou  especializações  na  área 
 ou similares; 

 8.1.4. Pertinência dos métodos de trabalho escolhidos em relação ao público-alvo; 

 8.1.5. Interesse e experiência sociocultural do proponente; 



 8.1.6. Entrevista; 

 8.1.7.  Adequação,  relevância  e  condições  de  aplicação  do  projeto  nos  espaços  cedidos 
 pela Prefeitura de Lins, em parceria com a Associação Educacional Maria do Carmo; 

 8.2.  Primeira  fase:  Serão  consideradas  na  análise  a  entrega,  autenticidade,  validade  e 
 compatibilidade dos documentos com objeto deste comunicado; 

 8.2.1.  Os  documentos  comprobatórios  devem  conter  o  nome,  foto  ou  imagem  do 
 candidato,  podendo  ser:  matérias  de  imprensa  escrita,  diplomas,  certificados, 
 declarações,  folder,  folhetos,  filipetas  ou  outro  documento  de  igual  valor  aceito  pela 
 comissão; 

 8.2.2.  O  resultado  da  primeira  fase  dos  selecionados  para  entrevistas,  será  publicado  no 
 site da entidade:  www.associacaomariadocarmo.org.br  ; 

 8.3. Segunda fase: Consistirá na entrevista com os aprovados na primeira fase; 

 8.4. Será formado cadastro para chamada de acordo com a necessidade do Programa. 

 10. DAS CONDIÇÕES DE CADASTRAMENTO 

 10.1.  Os  proponentes  selecionados  serão  cadastrados  num  banco  de  dados,  a  partir  do 
 qual  a  Associação  Educacional  Maria  do  Carmo,  conforme  solicitação  e  necessidade  se 
 reserva  o  direito  de  contratar  as  propostas,  durante  o  período  de  duração  do  Programa, 
 nos moldes do pactuado no Termo de Colaboração Nº001/2020. 

 10.2.  As  contratações  serão  de  responsabilidade  da  Associação  Educacional  Maria  do 
 Carmo  e  realizadas  com  fundamento  no  Regulamento  para  a  Contratação  de  Obras, 
 Serviços  e  Compras  da  Associação  e  de  acordo  com  o  Termo  de  Colaboração 
 Nº001/2020 firmado com a Prefeitura Municipal de Lins/SP; 

 10.3.  Caso  os  proponentes  cadastrados  não  possam  atender  as  necessidades  do 
 Programa  ou  na  falta  de  documentação,  de  manifestação  ou  na  hipótese  de  desistência 
 do interessado no prazo estabelecido, a Associação convocará outro selecionado. 

 11. DA REMUNERAÇÃO 

 11.1.  O  profissional  cujo  Plano  de  Aula  foi  selecionado  será  contratado  como  Instrutor 
 e,  receberá  como  contrapartida  financeira  pelos  serviços  prestados  o  pagamento  de  R$ 
 30,00 (trinta reais) por hora trabalhada. 

 11.2.  Esse  valor  abrange  todos  os  custos  e  despesas  diretas  ou  indiretamente  envolvidas, 
 não sendo devido nenhum outro valor, seja a que título for. 
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 11.3.  O  valor  devido  aos  Instrutores  será  apurado  mensalmente  e  pagos  no  mês 
 subsequente,  até  o  dia  10(dez)  após  a  comprovação  da  execução  dos  serviços,  mediante 
 relatório  de  atividade,  avaliação  de  cada  atividade  e  fotos  das  oficinas,  entregues  pelos 
 coordenadores responsáveis. 

 11.4.  A  Municipalidade  e  a  Associação  serão  responsáveis  pela  fiscalização  da  efetiva 
 execução das oficinas, através de responsável, nos polos de atuação; 

 11.5.  A  Associação  não  se  responsabilizará  em  hipótese  alguma  pelos  atos,  contratos  ou 
 compromissos  assumidos  de  natureza  comercial,  financeira,  trabalhista  ou  outra, 
 realizados pelo contratado para fins do cumprimento do Contrato. 

 11.6.  Os  recolhimentos  previdenciários  e  encargos  são  de  responsabilidade  exclusiva  do 
 contratado, que deverá apresentar mensalmente as guias recolhidas ao Contratante. 

 12. DAS PENALIDADES 

 12.1. A inexecução parcial ou total do contrato acarretará a sua rescisão. 

 13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 13.1  .  Em  nenhuma  hipótese  será  permitida  apresentação  de  protocolos  em  substituição 
 aos documentos exigidos. 

 13.2.  Não  será  permitida  a  inscrição  por  procuração,  devendo  ser  realizada  pelo 
 candidato interessado. 

 13.3.  Os  casos  omissos  relativos  ao  presente  comunicado  serão  resolvidos  pela 
 Comissão de Seleção e a Associação Maria do Carmo, ouvidas as áreas competentes. 



 14. GRADE DE HORÁRIO DAS ATIVIDADES 

 Linguagem  Turmas 
 Dia da 

 Semana  Horário  Local  Faixa Etária 

 ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS  Turma 1  Sábado  09:00às 12:00  Casa do Artesão 
 A par�r de 16 
 anos. 

 BEM-ESTAR - Prá�cas 
 Corporais 

 Turma 1  Sexta - 
 Feira 

 19:30às 21:00 
 Casa da Cultura de 
 Lins 

 A par�r de 14 
 anos. 

 Turma 2  08:00às 09:30 
 Casa da Cultura de 
 Lins 

 A par�r de 14 
 anos. 

 JAZZ CONTEMPORÂNEO  Turma 1 
 Sexta - 
 Feira  19:00às 21:00 

 Casa da Cultura de 
 Lins 

 A par�r de 14 
 anos. 

 STILLETO DANCE  Turma 1  Sábado  13:00às 14:30 
 Casa da Cultura de 
 Lins 

 A par�r de 16 
 anos. 

 MIX FUNCIONAL  Turma 1 
 Segundas e 

 Terças - 
 Feiras 

 18:30às 19:15  Casa da Cultura de 
 Lins 

 A par�r de 14 
 anos. 

 MIX DANCE 
 Turma 1 

 Segundas e 
 Terças - 
 Feiras  19:30às 20:45 

 Casa da Cultura de 
 Lins 

 A par�r de 12 
 anos. 

 TEATRO - Juvenil Adulto 
 Turma1 

 Sábado e 
 Domingo  14:30às 19:00 

 Casa da Cultura de 
 Lins 

 A par�r de 16 
 anos. 

 TEATRO - Infanto Juvenil 
 Turma 1 

 Quinta - 
 Feira  18:00às 20:00 

 Casa da Cultura de 
 Lins  De 6 a 10 anos. 

 Turma 2  Sábado  14:00às 17:00 
 Polo Paulo 
 Magalhães  De 11 a 15 anos. 



 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES – VARANDA INTEGRAL DENTRO DO MÊS 

 DE ABRIL 

 AÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 Diante  da  situação  da  pandemia,  estamos  realizando  o  inventário  dos  mobiliários,  materiais 

 pedagógicos, equipamentos da Unidade I – Projeto Varanda Integral Paulo Magalhães. 

 Realizamos  cotação  para  detetização  da  Unidade  I  pois,  com  a  realização  da  limpeza  foi 

 constatado  que  o  prédio  necessita  de  uma  detetização  e  desratização,  e  por  fim  instalação 

 de porta iscas raticidas. 

 Realizaçã de cotação de cesta básica para os auxiliares de limpeza . 

 Realização de cotação de ferramentas, luminárias, lampadas e tintas. 

 Acompanhamento  do  recebimento  dos  materiais  adquiridos  para  realização  da  execução  da 

 pintura  do  mural,  visando  deixar  o  ambiente  do  Projeto  Varanda  -Polo  II  localizado  na 

 Unidade  Escolar  EMEF  João  Alves  da  Costa  “  CAIC”  mais  agradavel  para  recepção  dos 

 alunos. 

 De  acordo  com  as  normas  da  Associação  Educacional  Maria  do  Carmo,  foram  adquiridas 

 10  (dez)  cestas  básicas.  No  dia  08/04/2020  (quarta-feira),  foi  entregue,  devido  a  pandemia, 

 as  cestas  básicas  aos  colaboradores  do  Projeto  Varanda  nas  suas  respectivas  residencias, 

 seguindo  todas  as  normas  e  cuidados  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  conforme  as  fotos 

 em  anexo.  As  03  (três)  cestas  restantes  foram  doadas  para  famílias  de  alunos  do  Projeto 

 Varanda Integral. 





 COMPRA DE MATERIAIS 

 Mesmo  com  a  paralização,  realizamos  a  compra  de  alguns  produtos  de  limpeza  e  EPIs, 

 para que os funcionários possam manter os polos I e II limpos e higienizados. 

 Quanto  aos  materias  de  papelaria  e  pedagógicos,  realizamos  a  compra  com  o  intuito  de 

 preparar  os  espaços  para  quando  as  atividades  forem  retomadas,  e  esses  locais  possam  estar 

 abastecidos de materiais essenciais e preparados para o bom desenvolvimento das oficinas. 

 Estamos  aproveitando  a  paralização  para  realização  de  pequenos  serviços  de  manutenção 

 predial  nos  polos,  sendo  assim  compramos  materiais  elétricos,  hidráulicos,  tintas,  todo  o 

 necessário para  execução de pequenos reparos na estrutura dos espaços. 

 MANUTENÇÕES PREDIAL 

 Foi realizado troca de luminárias e lâmpadas da sala de dança do Polo I . 



 No Polo II foi realizada a pintura do mural em três paredes. 



 LIMPEZA DOS ESPAÇOS 

 Os  funcionários  trabalham  04  horas  por  dia,  entrando  as  07:00  horas  e  saindo  as  11:00 

 horas. 

 Foram  executados  os  seguintes  serviços:  limpeza  da  frente,  pátio,  quintal,  salas  de  aula  , 

 banheiros, refeitórios e área do circo do Polo I. 



 Lavagem interna e externa  das lonas do circo. 

 Limpeza e organização do anfiteatro. 



 Espaço  preparado  todos  os  dias  para  as  lives  do  Varanda  Cultural,  que  estão  sendo 

 realizadas no  prédio. 

 Realização da limpeza Geral no Polo II CAIC , banheiros, salas de aula e paredes. 



 AÇÕES DA GESTÃO PEDAGÓGICA 

 Durante  esse  período  delicado  que  estamos  passando  devido  a  pandemia  do  COVID-19, 

 infelizmente  não  podemos  estar  com  as  crianças  diariamente  fazendo  atividades  por  conta 

 da  quarentena,  sendo  assim,  revisitamos  o  que  foi  citado  no  plano  de  trabalho,  os  autores 

 (Paulo Freire, Edgar Morin, Wallo e Vigotski), planos de aula e atividades. 

 Através  de  vídeo  conferência,  no  dia  13/04/2020,  debatemos  sobre  a  leitura  do  projeto 

 educacional,  apresentado  na  licitação,  projeto  esse  que  traz  todo  cronograma  e  atividades 



 que  são  desenvolvidas  no  dia-a-dia  do  Projeto  Varanda,  ao  longo  do  debate,  discutimos 

 sobre  metas  a  serem  traçadas  para  quando  retornarmos  com  as  atividades,  colaborarmos 

 com a Secretaria Municipal de Educação. 

 Logo  após  todas  essas  atividades  citadas  acima,  através  de  video  conferência,  passamos 

 tudo  que  foi  visto  e  debatido  no  dia  13/04/2020,  tivemos  um  feedback  muito  positivo  sobre 

 as  metas  traçadas  para  o  retorno  logo  após  a  pandemia,  e  ficou  acordado  que  quando 

 aproximar-se  o  fim  do  decreto,  realizaremos  uma  vídeo  conferência  com  todos  os 

 instrutores,  para  que  possamos  explanar  a  todos  os  princípios  da  empresa,  e  deixar  bem 

 claro  que  estamos  empenhados  em  colaborar  com  a  Secretaria  Municipal  de  Educação 

 realizando  um  trabalho  pedagógico  e  recreativo,  visando  a  aprendizagem  das  crianças, 

 sendo  assim,  podendo  ajudar  e  fazer  com  que  a  criança  desenvolva  o  que  infelizmente 

 ficou  escasso  durante  a  pandemia.  As  vídeos  conferências  serão  específicas  com  seus 

 respectivos  coordenadores, Varanda Integral, Escola Aberta e Varanda Cultural. 

 No  dia  20/04/2020,  fomos  informados  e  orientados  a  preparar  o  Polo  I  do  Projeto  Varanda, 

 localizado  no  endereço,  Rua  Regente  Feijó,  nº  52,  para  realização  das  lives  do  Varanda 

 Cultural transmitidas diretamente no facebook da Prefeitura de Lins. 

 A  Equipe  da  Associação  esteve  no  projeto  e  reuni-se  com  o  coordenador  de  cultura  Junior 

 Medrado,  oportunidade  em  que  orientramos  a  ele  todo  o  procedimento  da  internet,  senha, 

 onde  fica  alocado,  e  deixamos  todos  os  espaços  disponíveis  para  que  as  lives  do  Varanda 

 Cultural fossem devidamente realizadas de forma agradável. 

 Estamos  realizando  diariamente  o  acompanhamento  de  todas  as  lives  em  tempo  real, 

 através do facebook da Prefeitura Municipal de Lins. 

 ROTINA DE FUNCIONAMENTO 

 Devido  a  pandemia,  as  atividades  com  os  alunos  estão  suspensas,  com  exceçaão  da  equipe 
 de  limpeza  que  está  trabalhando  com  todos  os  cuidados  necessários  e  em  horário  reduzido 
 para manter os espaços limpos e higienizados. 



 NÚMERO DE ATENDIMENTO NO VARANDA INTEGRAL 

 Mediante a paralização não estamos realizando atendimento em nunhum dos polos. 

 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - ESCOLA ABERTA 

 Destacamos  que  por  conta  da  pandemia  do  COVID19  as  atividades  do  ESCOLA  ABERTA 

 foram  suspensas  desde  o  dia  18/03/2020,  sendo  assim  não  realizamos  atividades  práticas 

 dentro  do  período  descrito  neste  relatório,  apenas  ações  administrativas  e  a  realização  de 

 aulas  através  de  lives  online  pelo  Facebook  da  Prefeitura  Municipal  de  Lins,  as  aulas  são 

 ministradas pela nossa Coordenadora Laura Maria e acontece nos dias a seguir: 

 Terças-Feiras às 9h00 – Aula de Treinamento Funcional 

 Quintas –Feiras às 18h30 – Aula de Alongamento 

 As  aulas  tem  duração  de  50  minutos  a  1hora  de  live,  antecedendo  com  30  minutos  de 

 preparação  do  local,  áudio  e  recados  essenciais  a  serem  dados  à  população  quanto  a  utilização 

 de máscaras, limpeza, utilização de álcool em gel e objetos que serão utilizados nas aulas. 

 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - VARANDA CULTURAL 

 Assim  como  no  Escola  Aberta  não  realizamos  as  atividades  presenciais  do  programa 

 VARANDA CULTURAL devido a pandemia. 

 Para  execução  do  proposto  durante  o  período  de  Pandemia,  concluímos  a  análise  dos 

 projetos  (planos  de  aula)  que  foram  entregues  no  processo  seletivo.  O  resultado  foi 



 publicado  no  nosso  site  (  www.associacaomariadocarmo.org.br  )  junto  com  a  documentação 

 necessária para efitivação das contratações. Segue Anexo o Comunicado. 

 Em  seguida  efetivamos  as  contratações  dos  Instrutores  selecionados  e  demos  início  às 

 gravações  das  lives  que  foram  realizadas  em  parceria  com  a  Secretaria  de  Cultura  do 

 Município de Lins. 

 A  idéia  das  oficinas  é  levar  um  pouco  mais  de  intreterimento  as  famílias  que  estão  de 

 quarentena  devido  a  pandemia  do  COVID19,  essas  oficinas  serão  transmitidas  pelas  redes 

 socias da Prefeitura Municipal de Lins e será aberta a todos. 

 ATIVIDADES ONLINE 

 OFICINA DE MIX DANCE 

 Datas das aulas 20, 21, 27 e 29 de abril. 

 Instrutores: Robson Melo e Daiana Cristina. 

 Instrutor: Robson Melo 

 Total de Horas aulas: 10 horas. 

 (8 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização) 

 Intrutora: Daiana Cristina 

 Total de Horas aulas: 10 horas. 

 (8 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 OFICINA DE BEM-ESTAR 

 Datas das aulas 21, 23, 28 e 30 de abril. 

 Instrutor: Deraldo Ferreira. 

 Total de Horas aulas: 10 horas. 

 (8 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 
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 ATIVIDADE DE ALONGAMENTO / FUNCIONAL 

 Datas das aulas 23, 29 e 30 de abril. 

 Instrutor: Deraldo Ferreira. 

 Total de Horas aulas: 8 horas. 

 (8 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS 

 Produção e exibição de vídeos as segundas, quartas e sextas-feiras 

 Instrutora: Andressa Giacomini. 

 Total de Horas aulas: 10 horas. 

 (8 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 TEATRALIZANDO 

 Produção e exibição de vídeos aos finais de semana sábado e domingos.  . 

 Instrutor: João Mendes. 

 Total de Horas aulas: 10 horas. 

 (8 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 RESULTADOS ALCANÇADOS 

 Diante  de  todas  dificuldades,  realizamos  diversos  serviços  no  Projeto  Varanda,  os  espaços 

 estão adequados para caso precisarem serem usados, por exemplo, em uma emergência. 

 Nesta  quarentena  necessária  para  que  o  vírus  COVID-19  seja  contido,  estamos  passando 

 por processos de capacitação e qualificação para mehor desempenho de nossas atividades. 



 No  dia-a-dia  os  materiais  necessários  para  o  bem-estar  das  crianças  são  comprados  e 

 utilizados  para  manutenção,  limpeza,  deixando  o  ambiente  diferenciado  e  apropriado  para 

 a recepção futura nos alunos e bem estar dos profissionais envolvidos no projeto. 

 A  cada  dia  que  se  passa  somos  estimulados  a  trabalhar  e  realizar  ações  durante  esse 

 período  delicado  e  desejamos  que  isso  passe  logo,  juntos  venceremos,  lave  as  mãos,  não 

 esqueçam de usar máscaras e quem puder, fique em casa. 

 “A educação é arma mais poderosa  que você pode usar para mudar o mundo” 
 Nelson Mandela 

 ANEXO I 

 PUBLICAÇÃO  PARCIAL  DOS  INSTRUTORES  APROVADOS  PARA 
 ENTREVISTA,  CONFORME  CADASTRAMENTO  DE  PROJETOS  CULTURAIS, 
 APRESENTADOS  PARA  DESENVOLVIMENTO  NO  PROGRAMA  “VARANDA 
 CULTURAL”,  CONFORME  TERMO  DE  COLABORAÇÃO  Nº  001/2020  , 
 FIRMADO  ENTRE  A  ASSOCIAÇÃO  EDUCACIONAL  MARIA  DO  CARMO  E  A 
 PREFEITURA DE LINS/SP. 

 A  Associação  Educacional  Maria  do  Carmo  Ferreira  Paula  ,  pessoa  jurídica  de  direito 

 privado,  sem  fins  lucrativos,  organização  da  sociedade  civil,  de  interesse  coletivo  e 

 público,  inscrita  no  CNPJ  nº  22.533.209/0001-53,  vem  pelo  presente  tornar  público,  a  lista 

 de  Prestadores  de  Serviços,  cujo  Plano  de  Aula  e  demais  exigências  foram  atendidas  no 

 Processo de Seleção e Cadastramento publicado em 31/03. 

 Lembrando  que  as  entrevistas  serão  feitas  de  modo  remoto,  via  internet  conforme 

 cronograma. 



 OBS:  Os  planos  de  aula  que  não  forem  selecionados  nesta  fase  do  processo  seletivo  irão 
 compor  um  banco  de  dados  da  entidade  e  poderão  ser  chamados  de  acordo  com  a 
 necessidade apresentada pelo projeto. 

 Presidente Prudente, 07 de Abril de 2020. 



 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES – VARANDA INTEGRAL DENTRO DO MÊS 

 DE MAIO 

 AÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 Diante  da  situação  da  pandemia  foi  realizado  a  compra  de  equipamentos  de  EPIs, 

 materiais pedagógicos da Unidade 1 – Projeto Varanda Integral – Paulo Magalhães. 

 Realizamos  cotação  para  troca  da  porta  do  teatro,  bem  como  o  acompanhamento  do 

 serralheiro  para  medição  da  grade,  ligações  para  vidaraçarias  para  orçar  os  vidros 

 quebrados  do  Paulo  Magalhães,  acompanhamento  dos  fornecedores  para  medição, 

 verificação  do  vazamento  dos  banheiros  e  da  copa  juntamente  com  encanador  e  orçamento 

 da tela cozinha. 

 Orçamento vazamentos Polo 1. 

 Acompanhamento  TEG  SEG  e  EXTINSONIA  ao  prédio  Varanda  Integral  –  Polo  I  Paulo 

 Magalhães  e  Polo  II  CAIC  para  revisão  dos  extintores  das  unidades  para  ser  realizado 

 orçamento e recarga de extintores Polo 1 e Polo 2. 

 Acompanhamento da dedetização da Unidade 1, limpeza predial e verificação das telhas 

 quebradas e manutenção de jardinagem (área interna e externa). 

 Realizamos vídeo-conferência da gestão para traçar metas e objetivos do mês de Maio. 

 Elaboração  de  recibo  para  entrega  dos  uniformes  e  cesta  básica  do  Varanda  Escola  Aberta  e 

 Varanda Cultural. 

 Entrega  dos  Uniformes  para  Varanda  Escola  Aberta  e  Varanda  Cultural  para  serem 

 utilizados nas Lives. 

 Acompanhamento da Live da Oficina Cultural- Bem Estar com Profº Deraldo. 



 Comparecimento  na  Prefeitura  Municipal  para  entrega  do  Unifrome  para  o  Prefeito  do 

 Município,  Senhor  Edgar  de  Souza  e  a  Secretária  Municipal  de  Educação,  Senhora  Denise 

 Magnoler. 

 Acompanhamento semanal nas atividades de limpeza do Polo Paulo Magalhães. 

 Conferência dos itens do Inventário. 

 Verificação  das  caixas  de  som  que  estão  quebradas  para  que  seja  realizado  orçamento  para 

 conserto. 

 Reunião com Equipe de Apoio para organização da limpeza predial. 

 Reunião da Gestão no Paulo Magalães para conferência do relatório e prestação de contas. 

 Reunião  Pedagógica  que  devido  a  pandemia  foi  realizada  respeitando  as  normas  da 

 Secretaria da Saúde. 

 Recebimento  do  arquivo  adquirido  para  melhor  organizar  a  documentação  do 

 administrativo. 

 Recolhimento dos entulhos da poda do jardim do Polo Paulo Magalhães. 

 Finalizando salas piso superior 

 Fotos das Ações Administrativas 













 COMPRA DE MATERIAIS 

 Mesmo  com  a  paralização,  a  AEMC  realizou  a  compra  de  alguns  produtos  de  limpeza  e 

 EPIs,  (sapato  impermeável  de  borracha)  para  os  funcionários  de  apoio  realizarem  a 

 manuntenção dosPolos I e II que se mantêm limpos limpos e higienizados. 

 Compra  de  EPIS  para  realização  da  manutenção  de  jardinagem  no  Polo  I,  o  uso  do  material 

 é indispensavel para evitarmos acidentes. 

 Compra de arquivo para  o departmento administrativo. 

 Compra de carretel naylon para roçadeira. 

 Compra da máquina de cortar grama. 





 MANUTENÇÃO PREDIAL 

 Foi  realizado  troca  de  telhas,  luminárias,  corte  de  grama,  colocação  de  grade,  orçamento  e 

 colocação  de  extintores  e  orçamento  de  tela  de  cozinha,  dedetização  do  prédio  –  Polo  1. 

 Realização  de  pequenos  serviços  de  manutenção  predial  nos  polos,  foi  efetuada  compra 

 de  máquina  de  grama,  todo  equipamento  de  EPIS  necessários  para  realização  da 

 manutenção da aréa externa e jardinagem. 

























 Colocação de Extintores – Polo 2 CAIC 



 LIMPEZA DOS ESPAÇOS 

 Os  funcionários trabalham 04 horas por dia, entrando às  07h00 horas e saindo as 11h00. 

 Foram  executados  os  serviço  de  limpeza  da  frente,  área  externa  e  interna,  pátio,  quintal, 

 salas de aula, piso superior e inferior, banheiros, refeitórios e área do circo do Polo I. 



































































 Espaço  preparado  todos  os  dias  para  as  lives  do  Varanda  Cultural,  que  estão  sendo 

 realizadas no  prédio. 



 AÇÕES DA GESTÃO PEDAGÓGICA 

 Encontro  pedagógico  para  orientações  de  confecção  de  materiais  pedagógicos  e  atualização 
 da administração sobre a situação diante da pandemia. 

 Capacitação através de lives para retorno dos alunos pós pandemia sendo elas: 

 ●  A volta as aulas após  pandemia – realizado pelo grupo Todos pela Educação 

 ●  Você no século XXI – Angelica Domingues Coach em Eduacação. 

 ●  Realizando Curso Prática de Alfabetização – Realizado MEC 

 ●  Reunião  individualizada  com  os  instrutores,  onde  foi  esclarecido  a  situação  atual  do 

 Projeto  Varanda  Integral,  diante  da  pandemia  onde  forma  trocadas  experiências 

 para um retorno calmo e seguro. 

 ●  Encontro  por  meio  de  vídeo  conferência  da  gestão:  administrativa,  pedagógica 

 (Varanda  Integral  e  Varanda  Escola  Aberta)  e  gerencial  juntamente  com  o 

 Presidente  da  AEMC,  para  pontuar  o  encontro  com  os  instrutores,  traçar  metas  e 

 objetivos pós pandemia. 

 ●  Reunião  por  meio  de  vídeo  conferência  com  o  Presidente  da  AEMC,  gestão 

 pedagógica,  gerencial  ,  administrativo  e  instrutores  tendo  como  tema:  O  presente  e 

 o futuro do Projeto Varanda Integral em tempo de Pandemia. 

 ●  Confecção de material pedagógico para retorno das aulas. 











 ROTINA DE FUNCIONAMENTO 

 Devido  a  pandemia,  as  atividades  com  os  alunos  estão  suspensas,  com  exceçaão  da  equipe 
 de  limpeza  que  está  trabalhando  com  todos  os  cuidados  necessários  e  com  horário  reduzido 
 para manter os espaços limpos e higienizados. 

 NÚMERO DE ATENDIMENTO NO VARANDA INTEGRAL 

 Mediante a paralização não estamos realizando atendimento em nunhum dos Polos. 

 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - ESCOLA ABERTA 

 Destacamos  que  por  conta  da  pandemia  do  COVID-19  as  atividades  do  ESCOLA 

 ABERTA  foram  suspensas  desde  o  dia  18/03/2020,  sendo  assim  não  realizamos  atividades 

 práticas  dentro  do  período  descrito  neste  relatório,  apenas  ações  administrativas  e  a 

 realização  de  aulas  através  de  lives  on  line  pelo  Facebook  da  Prefeitura  Municipal  de  Lins. 

 As  aulas  são  ministradas  pela  nossa  Coordenadora  Laura  Maria  e  acontece  nos  dias  a 

 seguir: 

 Terças – Feiras às 9h00 – Aula de Treinamento Funcional 

 Quintas – Feiras às 18h30 – Aula de Alongamento 

 As  aulas  têm  duração  de  50  minutos  a  1  hora  de  live,  antecedendo  com  30  minutos  de 

 preparação  do  local,  áudio  e  recados  essenciais  a  serem  dados  à  população  quanto  a  utilização 

 de máscaras, limpeza, álcool em gel e objetos que serão utilizados nas aulas. 

 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - VARANDA CULTURAL 



 No  mês  de  maio  seguimos  com  as  atividades  presenciais  suspensas  devido  a  pandemia, 

 com  isso,  estamos  seguindo  com  a  realização  de  atividades  on  line,  em  parceria  com  a 

 Secretária de Cultura oferecendo atividades de: 

 RELAÇÃO DE HORAS REALIZADAS – MAIO DE 2020 

 VARANDA CULTURAL ATIVIDADES ON LINE 

 OFICINA DE MIX DANCE 

 Datas das aulas 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 e 27 de Maio. 

 Professores: Robson Melo e Daiana Cristina. 

 Robson Melo 

 Total de Horas aulas: 18 horas. 

 (16 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização) 

 Daiana Cristina 

 Total de Horas aulas: 18 horas. 

 (16 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 OFICINA DE BEM-ESTAR 

 Datas das aulas 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 e 28 de Maio. 

 Professores: Deraldo Ferreira. 

 Total de Horas aulas: 18 horas. 

 (16 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 ATIVIDADE DE ALONGAMENTO / FUNCIONAL 

 Datas das aulas 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 e 28 de Maio. 

 Professores: Deraldo Ferreira. 



 Total de Horas aulas: 18 horas. 

 (16 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS 

 Produção e exibição de vídeos as segundas, quartas e sextas-feiras 

 Professores: Andressa Giacomini. 

 Total de Horas aulas: 18 horas. 

 (16 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 TEATRALIZANDO 

 Produção e exibição de vídeos os finais de semana sábado e domingos.  . 

 Professores: João Mendes. 

 Total de Horas aulas: 18 horas. 

 (16 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 As  aulas  são  transmitidas  pela  página  oficial  da  Prefeitura  Municipal  de  Lins  no  faceboock. 

 A  idéia  das  lives  é  levar  um  pouco  mais  de  intreterimento  às  famílias  que  estão  de 

 quarentena  devido  a  pandemia  do  COVID-19,  essas  oficinas  serão  transmitidas  pelas  redes 

 socias da Prefeitura Municipal de Lins e será aberta a todos. 

 Fotos das Atividades online (lives) 



 Painel que compõe o senário onde as lives são gravadas. 





 Gravação das aulas (lives). 

 RESULTADOS ALCANÇADOS 



 Diante  de  todas  as  dificuldades,  realizamos  diversos  serviços  no  Projeto  Varanda,  os 

 espaços  estão  adequados  para  caso  precisarem  serem  usados,  por  exemplo,  em  uma 

 emergência. 

 Nesta  quarentena  necessária  para  que  o  vírus  COVID-19  seja  contido,  estamos  passando 

 por processos de capacitação e qualificação para mehor desempenho de nossas atividades. 

 No  dia-a-dia  os  materiais  necessários  para  o  bem-estar  das  crianças  estão  sendo  comprados 

 e  utilizados  para  manutenção,  limpeza,  deixando  o  ambiente  diferenciado  e  apropriado 

 para a recepção futura nos alunos e bem estar dos profissionais envolvidos no projeto. 

 A  cada  dia  que  se  passa  somos  estimulados  a  trabalhar  e  realizar  ações  durante  esse 

 período  delicado  e  desejamos  que  isso  passe  logo,  juntos  venceremos,  lave  as  mãos,  não 

 esqueçam de usar máscaras e quem puder, fique em casa. 



 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES – VARANDA INTEGRAL DENTRO DO MÊS 

 DE JUNHO 

 AÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 Diante da situação da pandemia  foi realizado a cotação para substituir vidros e telas da 

 cozinha, espelho dos banheiros e entrega de cestas básica, compra de 14 computadores, 

 material de limpeza e cotação de cadeiras de escritório e informática da Unidade 1 – 

 Projeto Varanda Integral – Paulo Magalhães. 

 Realizamos vídeo-conferência da gestão para traçar metas e objetivos do mês de junho 

 com o Diretor Presidente da Asssociação e Instrutores. 

 Elaboração de recibo para entrega das cesta básica do Varanda Escola Aberta. 





 COMPRA DE MATERIAIS 

 Mesmo com a paralização, realizamos a compra de 14 computadores 

 Compra de máscaras; 

 Compra de tinta para Polo 1 – Paulo Magalhães 







 MANUTENÇÃO PREDIAL 

 Foi realizado a troca dos vidros das janelas, 

 Troca das maçanetas; 

 Solda do portão; 







 LIMPEZA DOS ESPAÇOS 

 Os  funcionários trabalham 04 horas por dia,entrando às 07h00 e saindo as 11h00. 

 Foram  executados  os  seguintes  serviços:  limpeza  da  frente,  área  externa  e  interna,  pátio, 

 quintal,  salas  de  aula,  piso  superior  e  inferior,  banheiros,  refeitórios  e  área  do  circo  do  Polo 

 I. 

 Foram realizados serviços de limpeza no Polo 2 – CAIC 













 Polo 2 – CAIC 







 Espaço  preparado  todos  os  dias  dirigidos  as  lives  do  Varanda  Cultural,  que  estão  sendo 

 realizadas no  prédio. 



 AÇÕES DA GESTÃO PEDAGÓGICA 

 Capacitação  através  de  lives  com  instrutores  Piscóloga  Patricia  Zukalkas  e  Psicopedagoga 

 Tais Milano para orientação sobre o retorno pós pandemia 

 ●  A volta as aulas após  pandemia – realizado pelo grupo Todos pela Educação 

 ●  Você no século XXI – Angelica Domingues Coach em Educação. 

 ●  Realizando Curso Prática de Alfabetização – Realizado pelo MEC 

 ●  Confecção de material pedagógico para retrorno das aulas. 

 ●  Reunião  com  a  Secretária  Municipal  de  Educação,  sobre  o  que  o  projeto 

 realizará  pós  pandemia,  discutidas  medidas  sanitárias  e  pedagógicas  deixando  a 

 disposição  da  mesma  a  nossa  dispoficando  a  Associação  disponível  em 

 colaborar pós pandemia com aprendizagem e desenvolvimento dos alunos . 

 ●  A  Assoicação  ficou  à  disposição  para  qualquer  alteração  na  logística  do  projeto 

 para o desenvolvimento harmônico e solidário. 





 ROTINA DE FUNCIONAMENTO 

 Devido  a  pandemia,  as  atividades  com  os  alunos  estão  suspensas,  com  exceçaão  da  equipe 
 de  limpeza  que  está  trabalhando  com  todos  os  cuidados  necessários  e  em  horário  reduzido 
 para manter os espaços limpos e higienizados. 

 NÚMERO DE ATENDIMENTO NO VARANDA INTEGRAL 

 Mediante a paralização não estamos realizando atendimento em nunhum dos polos. 

 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - ESCOLA ABERTA 

 Destacamos  que  por  conta  da  pandemia  do  COVID19  as  atividades  do  ESCOLA  ABERTA 

 foram  suspensas  desde  o  dia  18/03/2020,  sendo  assim  não  realizamos  atividades  práticas 

 dentro  do  período  descrito  neste  relatório,  apenas  ações  administrativas  e  a  realização  de 

 aulas  através  de  lives  online  pelo  Facebook  da  Prefeitura  Municipal  de  Lins,  as  aulas  são 

 ministradas pela nossa Coordenadora Laura Maria e acontece nos dias a seguir: 

 Terças-Feiras às 9h00 – Aula de Treinamento Funcional 

 Quintas –Feiras às 18h30 – Aula de Alongamento 



 As  aulas  por  meio  de  live  têm  duração  de  50  minutos  a  1  hora,  antecedendo  com  30  minutos 

 de  preparação  do  local,  áudio  e  recados  essenciais  a  serem  dados  à  população  quanto  a 

 utilização  de  máscaras,  limpeza,  utilização  de  álcool  em  gel  e  objetos  que  serão  utilizados  nas 

 aulas. 



 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - VARANDA CULTURAL 

 Assim  como  on  mês  anterior  as  atividades  presenciais  do  programa  VARANDA 

 CULTURAL continuam suspensas devido à pandemia. 

 Para  execução  do  proposto  durante  o  período  de  Pandemia,  concluímos  a  análise  dos 

 projetos  (planos  de  aula)  que  foram  entregues  no  processo  seletivo.  O  resultado  foi 

 publicado  no  nosso  site  (  www.associacaomariadocarmo.org.br  )  junto  com  a  documentação 

 necessária para efitivação das contratações. Segue Anexo o Comunicado. 

 Em  seguida  foram  efetivadas  as  contratações  dos  Instrutores  selecionados  e  dado  início  às 

 gravações  das  lives  que  foram  realizadas  em  parceria  com  a  Secretaria  de  Cultura  do 

 Município de Lins. 

 A  idéia  das  oficinas  é  levar  um  pouco  mais  de  intreterimento  às  famílias  que  estão  de 

 quarentena  devido  a  pandemia  do  COVID-19,  essas  oficinas  são  transmitidas  pelas  Redes 

 Socias da Prefeitura Municipal de Lins e abertas a todos. 

 ATIVIDADES ONLINE 

 RELAÇÃO DE HORAS REALIZADAS – JUNHO DE 2020 

 OFICINA DE MIX DANCE 

 Datas das aulas dias 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24 e 26/06/2020. 

 Professores: Robson Melo e Daiana Cristina. 

 Robson Melo 

 Total de Horas aulas: 20 horas. 

http://www.associacaomariadocarmo.org.br/


 (18 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização) 

 Daiana Cristina 

 Total de Horas aulas: 20 horas. 

 (18 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 OFICINA DE BEM-ESTAR 

 Datas das aulas dias 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25 e 30/06/2020. 

 Professores: Deraldo Ferreira. 

 Total de Horas aulas: 20 horas. 

 (18 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 ATIVIDADE DE ALONGAMENTO / FUNCIONAL 

 Datas das aulas dias 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23,25 e 30/06/2020. 

 Professores: Laura Polastro. 

 Total de Horas aulas: 20 horas. 

 (18 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS 

 Produção e exibição de vídeos as segundas, quartas e sextas-feiras. 

 Professores: Andressa Giacomini. 

 Total de Horas aulas: 20 horas. 



 (18 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 TEATRALIZANDO 

 Produção e exibição de vídeos os finais de semana sábado e domingos.  . 

 Professores: João Mendes. 

 Total de Horas aulas: 20 horas. 

 (18 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 





 RESULTADOS ALCANÇADOS 

 Diante  de  todas  as  dificuldades,  realizamos  diversos  serviços  no  Projeto  Varanda,  os 

 espaços  estão  adequados  para  caso  precisarem  ser  usados,  por  exemplo,  em  uma 

 emergência. 

 Nesta  quarentena  necessária  para  que  o  vírus  COVID-19  seja  contido,  estamos  passando 

 por processos de capacitação e qualificação para melhor desempenho de nossas atividades. 

 No  dia-a-dia  os  materiais  necessários  para  o  bem-estar  das  crianças  são  comprados  e 

 utilizados  para  manutenção,  limpeza,  deixando  o  ambiente  diferenciado  e  apropriado  para 

 a recepção futura dos alunos e bem estar dos profissionais envolvidos no projeto. 

 A  cada  dia  que  se  passa  somos  estimulados  a  trabalhar  e  realizar  ações  durante  esse 

 período  delicado  e  desejamos  que  isso  passe  logo,  juntos  venceremos,  lave  as  mãos,  não  se 

 esqueçam de usar máscaras e quem puder, fique em casa. 



 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES – VARANDA INTEGRAL DENTRO DO MÊS 

 DE JULHO 

 AÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 Tendo  em  vista  a  continuidade  da  Pandemia  causada  pelo  COVID-19,  a  Associaçao 

 manteve  as  atividades  de  melhoria  dos  ambientes  para  atendimento  dos  usuários  quando  do 

 retorno  das  atividades,  realizando  a  pintura  das  salas  onde  são  ministradas  as  aulas  de 

 dança, música, informática, jogos pedagógicos 1 e 2 e a Linguagem Criativa. 

 Foram  realizadas  melhorias  estruturais  na  área  de  tecnologia  para  a  continuidade  das  Lives 

 do Projeto Varanda Cultural. 

 Foi  realizada  por  meio  de  vídeo  conferência  reunião  com  a  equipe  de  gestão,  equipe 

 técnica  e  com  a  diretoria  da  Associação  para  organização  do  espaço  físico  administrado 

 pela  AEMC  por  determinação  da  Prefeitura  Municipal  de  Lins,  para  atendimento  dos  casos 

 em  que  que  ha  suspeita  do  cidadão  ter  contraído  o  COVID-19,  sendo  os  mesmos 

 encaminharia  após  triagem  pelos  profissionais  da  saúde,  todo  material  que  está  sendo 

 utilizados na testagem do COVD-19,  estão enviados  pela Secretaria de Saúde . 

 FOTOS DAS AÇÕES RALIZADAS 















 COMPRA DE MATERIAIS 

 Mesmo com a paralização, realizamos a compra de 40 cadeiras para sala de informatica. 



 Material para segurança da sala de informatica, cadeados, e trancas. 

 Confecção de chaves para as portas faltantes. 

 MANUTENÇÃO PREDIAL 

 Foram  realizadas  vistorias  por  diversas  empresas  referentes  a  um  série  de  vazamentos  que 

 estão ocorrendo no Polo Paulo Magalhães. 

 Substituição  das  telas  da  porta  de  entrada  da  cozinha,  janela  e  na  porta  de  entrada  do 

 refeitório. 

 Instalação dos computadores novos. 

 Confecção de chaves das portas do Paulo Magalães – Polo 1 

 Limpeza  do  telhado  do  Polo  CAIC  realizado  pela  Secretaria  de  Educação  e  supervisonado 

 pelos funcionários da Associação  . 











 LIMPEZA E ZELADORIA DOS ESPAÇOS 

 Os  funcionários  estam  trabalhando  04  horas  por  dia,  entrando  as  07:00  horas  e  saindo  as 

 11:00 horas. 

 Está  sendo  realizada  a  limpeza  geral  dos  polos  I  e  II  além  do  suporte  no  Posto  de 

 Atendimento do COVD 19 que foi montado dentro do polo I. 













 AÇÕES DA GESTÃO PEDAGÓGICA 

 Confecção de Materiais e Jogos Pedagógicos. 

 Capacitação através de Lives para retorno dos alunos Pós Pandemia. 

 ●  Você no século XXI – Lives com Angélica Domingues Coach em Eduacação. 

 Temas: Tem Sabotadores na Educação! 

 Soft Skills – Na Vida ou no Trabalho? 

 Conectando Escola e Comunidade. 

 Gestor Educacional:Você tem medo de que? 

 O Paradigma da Evolução: Ócio Produtivo ou Criativo? 



 Gestão Administrativa ou Pedagógica? Que tal mudar a Estratégia? 

 Educação Socioemocional na Era Digital. 

 O Mundo Pós Pandemia com Lilia Schwarcz: Lições da História. 

 Live Ensino Híbrido- Equipe Ensina que eu Gosto. 

 ●  Realizando  Curso  Práticas  de  Alfabetização  –  Realizado  MEC,  módulo  7, 

 aguardando a disponibilidade do Curso, pelo Ministério da Educação. 

 ●  Reunião  Vídeo  Conferência  com  o  Presidente  da  Associação,  Gestão  Pedagógica, 

 Administrativa e Instrutores. Textos enviados anteriormente para leitura: 

 1-  Família,  Comportamento  e  Qualidade  de  Vida  em  crianças  Vítimas  de  Violência 

 Doméstica; 

 2-Espaço Escolar: o Professor frente a situação de Violência. 

 No  que  se  refere  a  Live,  todos  os  Instrutores  refletiram  e  participaram,  colocando  a 
 sua opinião sobre o tema proposto. 



 ROTINA DE FUNCIONAMENTO 

 Devido  a  Pandemia,  as  atividades  com  os  alunos  estão  suspensas,  com  exceção  da  Equipe 

 de  Serviços  Gerais  (limpeza)  que  está  trabalhando  com  todas  as  orientações  e  cuidados 



 necessários,  com  horário  de  trabalho  reduzido  para  manter  os  espaços  limpos  e 

 higienizados. 

 NÚMERO DE ATENDIMENTO NO VARANDA INTEGRAL 

 Mediante a paralização não estamos realizando atendimento em nunhum dos polos. 

 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - ESCOLA ABERTA 

 Infelizmente  por  conta  da  pandemia  do  COVID19  as  atividades  do  ESCOLA  ABERTA 

 foram  suspensas  desde  o  dia  18/03/2020,  sendo  assim  não  realizamos  atividades  práticas 

 dentro  do  período  descrito  neste  relatório,  apenas  ações  administrativas  e  a  realização  de 

 aulas  através  de  lives  online  pelo  Facebook  da  Prefeitura  Municipal  de  Lins,  as  aulas  são 

 ministradas pela nossa Coordenadora Laura Maria e acontece nos dias a seguir: 

 Terças-Feiras às 9h00 – Aula de Treinamento Funcional 

 Quintas –Feiras às 18h30 – Aula de Alongamento 

 As  aulas  têm  duração  de  50  minutos  a  1hora  de  live,  antecedendo  com  30  minutos  de 

 preparação  do  local,  áudio  e  recados  essenciais  a  serem  dados  à  população  quanto  a  utilização 

 de máscaras, limpeza, utilização de álcool em gel e objetos que serão utilizados nas aulas. 

 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - VARANDA CULTURAL 

 Assim  como  na  Escola  Aberta  não  realizamos  as  atividades  presencial  do  programa 

 VARANDA CULTURAL devido a pandemia. 



 Para  execução  do  proposto  durante  o  período  de  Pandemia,  concluímos  a  análise  dos 

 projetos  (planos  de  aula)  que  foram  entregues  no  processo  seletivo.  O  resultado  foi 

 publicado  no  nosso  site  (  www.associacaomariadocarmo.org.br  )  junto  com  a  documentação 

 necessária para efitivaçãodas contratações. Segue Anexo o Comunicado. 

 Em  seguida  efetivamos  as  contratações  dos  Instrutores  selecionados  e  demos  início  às 

 gravações  das  lives  que  foram  realizadas  em  parceria  com  a  Secretaria  de  Cultura  do 

 Município de Lins. 

 A  idéia  das  oficinas  é  levar  um  pouco  mais  de  intreterimentoas  famílias  que  estão  de 

 quarentena  devido  a  pandemia  do  COVID19,  essas  oficinas  serão  transmitidas  pelas  redes 

 socias da Prefeitura Municipal de Lins e será aberta a todos. 

 RELAÇÃO DE HORAS REALIZADAS – JULHO DE 2020 

 VARANDA CULTURAL ATIVIDADES ONLINE 

 OFICINA DE MIX DANCE 

 Datas das aulas - 1, 6, 8,13, 15, 20,21, 22, 27 e 29/07/2020. 

 Professores: Bruna Martin e Daiana Cristina. 

 Bruna Martin 

 Total de Horas aulas: 22 horas. 

 (20 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 Daiana Cristina 

 Total de Horas aulas: 22 horas. 

 (20 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 OFICINA DE BEM-ESTAR 

http://www.associacaomariadocarmo.org.br/


 Datas das aulas dias 2, 7, 9, 14, 16, 21, 22, 28 e 29/07/2020. 

 Professores: Deraldo Ferreira. 

 Total de Horas aulas: 20 horas. 

 (18 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 ATIVIDADE DE ALONGAMENTO / FUNCIONAL 

 Datas das aulas dias 2, 7, 9, 14, 16, 23, 28 e 30/07/2020. 

 Professores: Laura Polastro. 

 Total de Horas aulas: 18 horas. 

 (16 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS 

 Produção e exibição de vídeos as segundas, quartas e sextas-feiras. 

 Professores: Andressa Giacomini. 

 Total de Horas aulas: 20 horas. 

 (18 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 TEATRALIZANDO 

 Produção e exibição de vídeos os finais de semana sábado e domingos. 

 Professores: João Mendes. 

 Total de Horas aulas: 20 horas. 

 (18 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização) 



 RESULTADOS ALCANÇADOS 

 Diante  de  todas  dificuldades,  realizamos  diversos  serviços  no  Projeto  Varanda,  os  espaços 

 estão adequados para caso precisarem serem usados, por exemplo, em uma emergência. 

 Nesta  quarentenanecessária  para  que  o  vírus  COVID-19  seja  contido,  estamos  passando 

 por processos de capacitação e qualificação para mehor desempenho de nossas atividades. 

 No  dia-a-dia  os  materiais  necessários  para  o  bem-estar  das  crianças  são  comprados  e 

 utilizados  para  manutenção,  limpeza,  deixando  o  ambiente  diferenciado  e  apropriado  para 

 a recepção futura nos alunos e bem estar dos profissionais envolvidos no projeto. 

 A  cada  dia  que  se  passa  somos  estimulados  a  trabalhar  e  realizar  ações  durante  esse 

 período  delicado  e  desejamos  que  isso  passe  logo,  juntos  venceremos,  lave  as  mãos,  não 

 esqueçam de usar máscaras e quem puder, fique em casa. 

 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES – VARANDA INTEGRAL DENTRO DO MÊS 

 DE AGOSTO 

 AÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 Tendo  em  vista  a  continuidade  da  Pandemia  causada  pelo  COVID-19,  a  Associaçao 

 manteve  as  atividades  de  melhoria  dos  ambientes  para  atendimento  dos  usuários  quando  do 

 retorno  das  atividades,  realizando  a  modernização  dos  espaços,  compra  de  materais 

 pedagógicos,  higiênização  dos  espações,  bem  como  a  formação  e  capacitação  realizada 

 com Professores do municípo 

 Para  continuidade  das  atividadares,  foram  realizadas  melhorias  estruturais  na  área  de 

 tecnologia para a continuidade das Lives do Projeto Varanda Cultural. 

 Realização  de  diversas  reuniões  por  meio  de  vídeo  conferência  com  a  equipe  de  gestão, 

 equipe  técnica  e  com  a  diretoria  da  Associação,  onde  foram  discutidas  as  ações  de  suporte 

 operacional  no  atendimento  dos  casos  em  que  ocorra  suspeita  do  cidadão  ter  contraído  o 



 COVID-19,  sendo  definido  conforme  as  regras  que  os  mesmos  seriam  encaminhados  após 

 triagem  pelos  profissionais  da  saúde,  todo  material  que  está  sendo  utilizado  na  testagem  do 

 COVID-19 é fornecido pela Secretaria de Saúde. 

 No  mês  de  agosto  o  polo  Paulo  Magalhães  atendeu  aproximadamenate  2.837  (duas  mil 

 oitocenas  e  trinta  e  sete)  pessoas  com  suspeita  de  terem  contraidas  o  virus,  as  ações 

 realizadas  pela  nossa  equipe  administrativa  e  operacional  estão  surtindo  um  efeito  positivo 

 nas aões da Secretaria de Saúde. 

 Realização  da  compra  de  cadeiras  para  o  uso  administrativo  e  uso  no  laboratório  de 

 técnologia que a AEMC está montando para o retorno das ativades. 

 Entrega  de  cestas  básicas  para  menbro  da  equipe  de  apoio  e  para  algumas  famílias 

 necessitadas  do  municipio,  as  entregas  são  realizadas  pela  coordenação  do  projeto  assim 

 como a seleção das famílias que recebem as cestas. 

 FOTOS DAS ATIVIDADES 

 ENTREGA DAS CESTAS BÁSICAS 



 COMPRA DE MATERIAIS 



 Mesmo  com  a  paralisação,  realizamos  a  compra  de  cadeiras  para  utilização  do 
 Administrativo  e  sala  de  Informática,  compra  de  tapetes  higienizadores,  totens  de  álcool 
 gel para a entrada dos polos. 





 MANUTENÇÕES PREDIAL 

 LIMPEZA DOS ESPAÇOS 

 Os  funcionários  trabalham  04  horas  por  dia,  entrando  às  07:00  horas  e  saindo  as  11:00 

 horas. 

 Foram executados serviços de rotina de limpeza e higienização do prédio; 

 Apoio à equipe do Posto de Atendimento da Covid-19; 

 Dedetização do prédio com máquina de ozônio para umidificar o ar e higienizar os espaços 









 APOIO OPERACIONAL NAS AÇÕES DA SAÚDE 



 AÇÕES DA GESTÃO PEDAGÓGICA 

 Confecção de Materiais e Jogos Pedagógicos; 

 Capacitação através de Lives para retorno dos alunos Pós Pandemia, sendo: 

 ●  Você no século XXI – Lives com Angélica Domingues Coach em Eduacação. 

 Temas: Educação do Futuro: Eu escolho fazer parte dessa jornada! 

 Socioemocional e o novo normal. 

 Parâmetros e Paradgmas para os Gestores Educacionais Modernos. 

 “Novo Normal” e escola,família e mundo socioemocional. 

 A arte de educar pelo afeto. 

 Você sabe mesmo a diferença entre Meta e Objetivo? 

 BNCC Um novo olhar para o percurso pedagógico. 

 Buscar prazer para fazer o quê? 

 SOFT SKILLS Comportamentos do Profissional do Futuro. 

 Você conhece a Educação Sociioemocional? 



 ●  Realizando  Curso  Práticas  de  Alfabetização  –  Realizado  MEC,  módulo  7, 

 aguardando a disponibilidade do Curso, pelo Ministério da Educação. 

 ROTINA DE FUNCIONAMENTO 

 Devido  a  Pandemia,  as  atividades  com  os  alunos  estão  suspensas,  com  exceção  da  Equipe 
 de  Serviços  Gerais  (limpeza)  que  estão  trabalhando  com  todas  as  orientações  e  cuidados 
 necessários,  com  horário  de  trabalho  reduzido  para  manter  os  espaços  limpos  e 
 higienizados. 

 NÚMERO DE ATENDIMENTO NO VARANDA INTEGRAL 

 Mediante a paralização não estamos realizando atendimento em nunhum dos polos. 

 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - ESCOLA ABERTA 

 Destacamos  que  por  conta  da  pandemia  do  COVID19  as  atividades  do  ESCOLA  ABERTA 

 foram  suspensas  desde  o  dia  18/03/2020,  sendo  assim  não  realizamos  atividades  práticas 

 dentro  do  período  descrito  neste  relatório,  apenas  ações  administrativas  e  a  realização  de 

 aulas  através  de  lives  online  pelo  Facebook  da  Prefeitura  Municipal  de  Lins,  as  aulas  são 

 ministradas pela nossa Coordenadora Laura Maria e acontece nos dias a seguir: 

 Terças-Feiras às 9h00 – Aula de Treinamento Funcional 

 Quintas –Feiras às 18h30 – Aula de Alongamento 

 As  aulas  têm  por  meio  de  LIVE  tem  duração  de  50  minutos  a  1hora,  sendo  que  os  30  minutos 

 que  antecedem  a  LIVE  são  de  preparação  do  local,  áudio  e  recados  essenciais  a  serem  dados  à 

 população  quanto  a  utilização  de  máscaras,  limpeza,  utilização  de  álcool  em  gel  e  objetos  que 

 serão utilizados nas aulas. 



 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - VARANDA CULTURAL 

 Assim  como  no  Escola  Aberta  não  realizamos  as  atividades  presenciais  do  programa 

 VARANDA CULTURAL devido a pandemia. 

 Em  parceria  com  a  secretaria  de  cultura  estamos  realizando  algumas  oficinas  online  (lives) 

 de algumas linguagens culturais. 

 A  idéia  das  oficinas  é  levar  um  pouco  mais  de  intreterimentoas  famílias  que  estão  de 

 quarentena  devido  a  pandemia  do  COVID19,  essas  oficinas  são  transmitidas  pelas  redes 

 socias da Prefeitura Municipal de Lins e aberta a todos. 

 RELAÇÃO DE HORAS REALIZADAS – AGOSTO DE 2020 

 VARANDA CULTURAL ATIVIDADES ONLINE 

 OFICINA DE MIX DANCE 

 Datas das aulas dias 03, 05, 12, 17, 19, 24, 26 e 31/08/2020. 

 Professores: Bruna Martin e Daiana Cristina. 

 Bruna Martin 

 Total de Horas aulas: 20 horas. 

 (18 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 Daiana Cristina 



 Total de Horas aulas: 20 horas. 

 (18 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 OFICINA DE BEM-ESTAR 

 Datas das aulas dias 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25 e 26/08/2020. 

 Professores: Deraldo Ferreira. 

 Total de Horas aulas: 18 horas. 

 (16 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 ATIVIDADE DE ALONGAMENTO / FUNCIONAL 

 Datas das aulas dias 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 e 27/08/2020. 

 ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS 

 Produção e exibição de vídeos as segundas, quartas e sextas-feiras. 

 Professores: Andressa Giacomini. 

 Total de Horas aulas: 20 horas. 

 (16 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 TEATRALIZANDO 

 Produção e exibição de vídeos os finais de semana sábado e domingos.  . 

 Professores: João Mendes. 



 Total de Horas aulas: 40 horas.. 

 (18 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). Lives. 

 A  partir  deste  mês  adicionaremos  22  horas  ao  educador  João  Mendes  durante  3  meses,  isso 

 será  referente  ao  trabalho  de  aulas  virtuais  e  preparação  da  5ª  mostra  de  teatro  de  Lins, 

 evento que será realizado após o período eleitoral (15 de novembro de 2020) 

 RESULTADOS ALCANÇADOS 

 Mesmo  diante  das  dificuldades,  realizamos  diversos  serviços  no  Projeto  Varanda,  os 

 espaços  estão  adequados  para  caso  precisarem  serem  usados,  por  exemplo,  em  uma 

 emergência. 

 Nesta  quarentena  necessária  para  que  o  vírus  COVID-19  seja  contido,  estamos  passando 

 por processos de capacitação e qualificação para mehor desempenho de nossas atividades. 

 No  dia-a-dia  os  materiais  necessários  para  o  bem-estar  das  crianças  são  comprados  e 

 utilizados  para  manutenção,  limpeza,  deixando  o  ambiente  diferenciado  e  apropriado  para 

 a recepção futura nos alunos e bem estar dos profissionais envolvidos no projeto. 

 A  cada  dia  que  se  passa  somos  estimulados  a  trabalhar  e  realizar  ações  durante  esse 

 período  delicado  e  desejamos  que  isso  passe  logo,  juntos  venceremos,  lave  as  mãos,  não 

 esqueçam de usar máscaras e quem puder, fique em casa. 



 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES – VARANDA INTEGRAL DENTRO DO MÊS 

 DE SETEMBRO 

 AÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 Tendo  em  vista  a  continuidade  da  Pandemia  causada  pelo  COVID-19,  a  Associaçao 

 manteve  as  atividades  de  melhoria  dos  ambientes  para  atendimento  dos  usuários  quando  do 

 retorno  das  atividades,  realizando  a  modernização  dos  espaços,  compra  de  materais 

 pedagógicos,  higiênização  dos  espações,  bem  como  a  formação  e  capacitação  realizada 

 com Professores do municipio. 

 Para  continuidade  das  atividadares,  foram  realizadas  melhorias  estruturais  na  área  de 

 tecnologia para a continuidade das Lives do Projeto Varanda Cultural. 

 Realização  de  diversas  reuniões  por  meio  de  vídeo  conferência  com  a  equipe  de  gestão, 

 equipe  técnica  e  com  a  diretoria  da  Associação,  onde  foram  discutidas  as  ações  de  suporte 

 operacional  no  atendimento  dos  casos  em  que  ocorra  suspeita  do  cidadão  ter  contraído  o 

 COVID-19,  sendo  definido  conforme  as  regras  que  os  mesmos  seriam  encaminhados  após 

 triagem  pelos  profissionais  da  saúde,  todo  material  que  está  sendo  utilizado  na  testagem  do 

 COVID-19 é fornecido pela Secretaria de Saúde. 



 No  mês  de  setembro  o  Polo  Paulo  Magalhães  atendeu  aproximadamenate  765  (setecentos  e 

 sessenta  e  cinco)  pessoas  com  suspeita  de  terem  contraído  o  vírus,  as  ações  realizadas  pela 

 nossa  equipe  administrativa  e  operacional  estão  surtindo  um  efeito  positivo  nas  ações  da 

 Secretaria de Saúde. 

 Realização  de  montagem  dascadeiras  para  o  uso  administrativo  e  uso  no  laboratório  de 

 técnologia que a AEMC está montando para o retorno das ativades. 

 Entrega  de  cestas  básicas  para  membros  da  equipe  de  apoio  e  para  algumas  famílias 

 necessitadas  do  Município,  as  entregas  são  realizadas  pela  coordenação  do  projeto  que 

 também realiza a seleção das  famílias que irão recebê-las. 

 FOTOS DAS ATIVIDADES 

 ENTREGA DAS CESTAS BÁSICAS 

 COMPRA DE MATERIAIS 



 Mesmo  com  a  paralisação,  realizamos  a  compra  de  cadeiras  para  utilização  do 

 Departamento  Administrativo  e  paraa  sala  de  Informática,  compra  de  tapetes 

 higienizadores, totens de álcool gel para a entrada dos Polos. 

 LIMPEZA DOS ESPAÇOS 

 Os  funcionários  trabalham  04  horas  por  dia,  entrando  às  07:00  horas  e  saindo  as  11:00 

 horas. 

 Foram executados serviços de rotina de limpeza e higienização do prédio; 

 Apoio à equipe do Posto de Atendimento da Covid-19; 

 Dedetização do prédio com máquina de ozônio para umidificar o ar e higienizar os espaços 

















 APOIO OPERACIONAL NAS AÇÕES REALIZADAS PELA 
 SECRETARIA DE SAÚDE 



 AÇÕES DA GESTÃO PEDAGÓGICA 

 Confecção de Materiais e Jogos Pedagógicos; 

 Capacitação através de Lives sendo: 

 ●  Você no século XXI – Lives com Angélica Domingues Coach em Eduacação. 

 ●  Método de Alta Performance Sócio Emocional. 

 Temas: O Bom Gestor! 

 Que conversa é essa? 



 Hard Power é o meu nivel de Conhecimento. 

 Falando sobre o Conceito de Habilidades. 

 Níveis de Competência. 

 Tipos de Habilidades. 

 ●  Realizando  Curso  Práticas  de  Alfabetização  Online–  Realizado  pelo  MEC,  Módulo 

 8,  aguardando  a  disponibilidade  para  o  encerramento  do  Curso,  pelo  Ministério  da 

 Educação. 

 ROTINA DE FUNCIONAMENTO 

 Devido  a  Pandemia,  as  atividades  com  os  alunos  estão  suspensas,  com  exceção  da  Equipe 

 de  Serviços  Gerais  (limpeza)  que  estão  trabalhando  com  todas  as  orientações  e  cuidados 

 necessários,  com  horário  de  trabalho  reduzido  para  manter  os  espaços  limpos  e 

 higienizados. 

 NÚMERO DE ATENDIMENTONO VARANDA INTEGRAL 

 Mediante a paralização não estamos realizando atendimento em nunhum dos polos. 

 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - ESCOLA ABERTA 

 Destacamos  que  por  conta  da  pandemia  do  COVID19  as  atividades  do  ESCOLA  ABERTA 

 foram  suspensas  desde  o  dia  18/03/2020,  sendo  assim  não  realizamos  atividades  práticas 

 dentro  do  período  descrito  neste  relatório,  apenas  ações  administrativas  e  a  realização  de 



 aulas  através  de  lives  online  pelo  Facebook  da  Prefeitura  Municipal  de  Lins.  As  aulas  são 

 ministradas pela nossa Coordenadora Laura Maria e acontece nos dias a seguir: 

 Datas das aulas dias 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24 e 29/09/2020. 

 Coordenadora Laura Polastro. 

 Total de Horas aulas: 20 horas. 

 (18 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 As  aulas  por  meio  de  LIVE  tem  duração  de  50  minutos  a  1hora,  sendo  que  os  30  minutos  que 

 antecedem  a  LIVE  são  utilizados  para  a  preparação  do  local,  áudio  e  recados  essenciais  a 

 serem  dados  à  população  quanto  a  utilização  de  máscaras,  limpeza,  utilização  de  álcool  em  gel 

 e objetos que serão utilizados nas aulas. 

 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - VARANDA CULTURAL 

 Assim  como  no  programa  Escola  Aberta  não  estamos  realizamos  as  atividades  presencial 

 do programa VARANDA CULTURAL devido à pandemia. 

 Em  parceria  com  a  Secretaria  de  Cultura  estamos  realizando  algumas  oficinas  online 

 (lives) de algumas linguagens culturais. 

 A  idéia  das  oficinas  é  levar  um  pouco  mais  de  intreterimento  às  famílias  que  estão  de 

 quarentena  devido  a  pandemia  do  COVID19,  essas  oficinas  são  transmitidas  pelas  redes 

 socias da Prefeitura Municipal de Lins e aberta a todos. 

 RELAÇÃO DE HORAS REALIZADAS – SETEMBRO DE 2020 



 VARANDA CULTURAL ATIVIDADES ONLINE 

 OFICINA DE MIX DANCE 

 Datas das aulas dias 02, 08, 09, 14, 16, 19, 21, 23, 28 e 30/09/2020. 

 Instrutororas: Bruna Martin e Daiana Cristina. 

 Bruna Martin 

 Total de Horas aulas: 20 horas. 

 (18 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 Daiana Cristina 

 Total de Horas aulas: 20 horas. 

 (18 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 OFICINA DE BEM-ESTAR 

 Datas das aulas dias 01,02, 09, 15, 16, 22, 23,29 e 30/09/2020. 

 Instrutor: Deraldo Ferreira. 

 Total de Horas aulas: 20 horas. Valor: 600 reais. 

 (18 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 ATIVIDADE DE ALONGAMENTO / FUNCIONAL 

 Datas das aulas dias 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24 e 29/09/2020. 

 Coordenadora  Laura Polastro. 

 Total de Horas aulas: 20 horas. Valor: 600 reais. 

 (18 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS 



 Produção e exibição de vídeos as segundas, quartas e sextas-feiras. 

 Instrutora: Andressa Giacomini. 

 Total de Horas aulas: 18 horas. 

 (16 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 TEATRALIZANDO 

 Produção e exibição de vídeos os finais de semana sábado e domingos.  . 

 Instrutor: João Mendes. 

 Total de Horas aulas: 40 horas. 

 (18 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). Lives. 

 A  partir  deste  mês  adicionaremos  22  horas  ao  educador  João  Mendes  durante  3  meses,  isso 

 será  referente  ao  trabalho  de  aulas  virtuais  e  preparação  da  5ª  mostra  de  teatro  de  Lins, 

 evento que será realizado após o período eleitoral. Após 15 de novembro de 2020. 

 RESULTADOS ALCANÇADOS 

 Mesmo  diante  das  dificuldades,  realizamos  diversos  serviços  no  Projeto  Varanda,  os 

 espaços  estão  adequados  para  caso  precisem  ser  utilizados,  por  exemplo,  em  uma 

 emergência. 

 Nesta  quarentena  necessária  para  que  o  vírus  COVID-19  seja  contido,  estamos  passando 

 por processos de capacitação e qualificação para mehor desempenho de nossas atividades. 

 No  dia-a-dia  os  materiais  necessários  para  o  bem-estar  das  crianças  são  comprados  e 

 utilizados  para  manutenção,  limpeza,  deixando  o  ambiente  diferenciado  e  apropriado  para 

 a recepção futura nos alunos e bem estar dos profissionais envolvidos no projeto. 



 Acada  dia  que  se  passa  somos  estimulados  a  trabalhar  e  realizar  ações  durante  esse  período 

 delicado  e  desejamos  que  isso  passe  logo,  juntos  venceremos,  lave  as  mãos,  não  esqueçam 

 de usar máscaras e quem puder, fique em casa. 

 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES – VARANDA INTEGRAL DENTRO DO MÊS 

 DE OUTUBRO 

 AÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 Tendo  em  vista  a  continuidade  da  Pandemia  causada  pelo  COVID-19,  a  Associaçao 

 manteve  as  atividades  de  melhoria  dos  ambientes  para  atendimento  dos  usuários  quando  do 

 retorno  das  atividades,  realizando  a  modernização  dos  espaços,  compra  de  materais 

 pedagógicos,  higiênização  dos  espações,  bem  como  a  formação  e  capacitação  realizada 

 com Professores do município. 

 Para  realização  das  atividadades,  a  AEMC  está  constantemente  realizando  melhorias 

 estruturais na área tecnológica para a continuidade das Lives do Projeto Varanda Cultural. 

 Mantivemos  nossas  reuniões  por  meio  de  vídeo  conferência  com  a  equipe  de  gestão, 

 equipe  técnica  e  com  a  diretoria  da  Associação,  para  discussão  das  ações  de  suporte 

 operacional  no  atendimento  dos  casos  em  que  ocorra  suspeita  do  cidadão  ter  contraído  o 



 COVID-19,  sendo  definido  conforme  as  regras  que  os  mesmos  seriam  encaminhados  após 

 triagem pelos profissionais da saúde. 

 Ressaltamos  que  todo  material  que  está  sendo  utilizado  na  testagem  do  COVID-19  é 

 fornecido pela Secretaria de Saúde. 

 No  mês  de  outubro  o  Polo  Paulo  Magalhães  atendeu  aproximadamenate  457  (quatrocentos 

 e  cinquenta  e  sete)  pessoas  com  suspeita  de  terem  contraído  o  vírus,  as  ações  realizadas 

 pela  nossa  equipe  administrativa  e  operacional  estão  surtindo  um  efeito  positivo  nas  ações 

 da Secretaria de Saúde. 

 Mantivemos  a  entrega  de  cestas  básicas  para  membros  da  equipe  de  apoio  e  para  algumas 

 famílias  necessitadas  do  Município,  sendo  essas  entregas  realizadas  pela  coordenação  do 

 projeto que também é responsável pela seleção das  famílias que irão recebê-las. 

 Implementação  da  campanha  outubro  rosa  que  incentiva  mulheres  a  realizar  exames  que 

 são capazes de detéctar a presença do câncer de mama. 

 Apresentação  a  secretária  de  educação  de  proposta  para  suporte  pedagógico  na  formação  e 

 capacitação  dos  professores  da  rede  municipal  de  educação,  seguindo  sempre  os  protocolos  de 

 saúde, higiene pessoal, conscientização e higienização dos espaços. 

 *Segue anexo proposta de retomada das atividades. 

 FOTOS DAS ATIVIDADES 

 ENTREGA DAS CESTAS BÁSICAS 



 COMPRA DE MATERIAIS 

 Mesmo  com  a  paralisação,  realizamos  a  compra  de  materiais  de  limpeza  e  papelaria  para 

 utilização  do  Departamento  Administrativo  e  para  que  possamos  manter  a  zeladoria  nos 

 polos Paulo Magalhães e CAIC. 

 LIMPEZA DOS ESPAÇOS 

 Os  funcionários  trabalham  04  horas  por  dia,  entrando  às  07:00  horas  e  saindo  as  11:00 

 horas. 



 Foram executados serviços de rotina de limpeza e higienização do prédio 

 Apoio à equipe do Posto de Atendimento da Covid-19 



 AÇÃO COM NOSSAS COLABORADORAS NO OUTUBRO ROSA 

 Campanha do Outubro Rosa para prevenção do câncer de mama. 





 MANUTENÇÃO PREDIAL 

 Realização  da montagem das cadeiras para a sala de informática e a podagem das plantas e 

 gramas do pátio exterior. 









 AÇÕES DA GESTÃO PEDAGÓGICA 

 Confecção de Materiais e Jogos Pedagógicos; 

 Capacitação com Angélica Domingues Coach em Educação 

 Temas: 

 ●  Principal  ou  Complementar?  –  Lives  com  Angélica  Domingues  Coach  em 

 Eduacação. 

 ●  Você se comunica bem? 

 ●  Patrimônio Socioemocional: Sabe como construir? 

 ●  Eu também sou responsável: Responsabilidade é uma habilidade. 

 ●  Método APS 

 ●  ‘Ser ou não ser... esta é a questão’ e ‘Liderar e conquistar’: Sobre liderança. 

 ●  ‘Água  Inteligente’:  Fonte  de  vida  e  produtividade,  a  água  é  o  elemento  de  transição 

 entre o sucesso e o fracasso. 

 ●  ‘Quando eu era criança...’ Sobre crenças e valores. 

 ●  ‘Sua gestão mobiliza Forças do Caráter?’ Liderança e Educação Socioemocional. 

 ●  Semana de Alfabetização com Clarissa Pereira. 



 ROTINA DE FUNCIONAMENTO 

 Devido  a  Pandemia,  as  atividades  com  os  alunos  estão  suspensas,  com  exceção  da  Equipe 

 de  Serviços  Gerais  (limpeza)  que  estão  trabalhando  com  todas  as  orientações  e  cuidados 

 necessários,  com  horário  de  trabalho  reduzido  para  manter  os  espaços  limpos  e 

 higienizados. 

 NÚMERO DE ATENDIMENTONO VARANDA INTEGRAL 

 Mediante a paralização não estamos realizando atendimento em nunhum dos polos. 

 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - ESCOLA ABERTA 

 Destacamos  que  por  conta  da  pandemia  do  COVID19  as  atividades  do  Programa  ESCOLA 

 ABERTA  foram  suspensas  desde  o  dia  18/03/2020,  sendo  assim  não  desenvolvemos 

 atividades  práticas  presenciais  dentro  do  período  descrito  neste  relatório,  apenas  ações 

 administrativas  e  a  realização  de  aulas  através  de  lives  online  pelo  Facebook  da  Prefeitura 

 Municipal  de  Lins.  As  aulas  são  ministradas  pela  nossa  Coordenadora  Laura  Maria  e 

 acontece nos dias a seguir: 

 Coordenadora Laura Polastro. 

 Total de Horas aulas: 20 horas. 

 (18 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 As  aulas  por  meio  de  LIVE  tem  duração  de  50  minutos  a  1  hora,  sendo  que  os  30  minutos  que 

 antecedem  a  LIVE  são  utilizados  para  a  preparação  do  local,  áudio  e  recados  essenciais  a 



 serem  dados  à  população  quanto  a  utilização  de  máscaras,  limpeza,  utilização  de  álcool  em  gel 

 e objetos que serão utilizados nas aulas. 

 Apresentação  ao  secretário  de  esporte  proposta  para  retomada  parcial  e  gradativa  das 

 atividades  com  protocolos  de  saúde,  higiene  pessoal,  conscientização  e  higienização  dos 

 espaços.  Medidas  de  extrema  importância  para  retomada  segura  das  atividades  esportivas  para 

 o município. 

 *Segue anexo proposta de retomada das atividades. 

 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - VARANDA CULTURAL 

 Assim  como  no  programa  Escola  Aberta  não  estamos  realizamos  as  atividades  de  forma 

 presencial do programa VARANDA CULTURAL devido à pandemia. 

 Em  parceria  com  a  Secretaria  de  Cultura  estamos  realizando  oficinas  online  (lives)  de 

 linguagens culturais. 

 A  idéia  das  oficinas  é  levar  um  pouco  mais  de  intreterimento  às  famílias  que  estão  de 

 quarentena  devido  a  pandemia  do  COVID-19,  essas  oficinas  são  transmitidas  pelas  redes 

 socias da Prefeitura Municipal de Lins e aberta a todos. 

 RELAÇÃO DE HORAS REALIZADAS – OUTUBRO DE 2020 

 VARANDA CULTURAL ATIVIDADES ONLINE 

 OFICINA DE MIX DANCE 

 Instrutororas: Bruna Martin e Daiana Cristina. 

 Bruna Martin 



 Total de Horas aulas: 20 horas. 

 (18 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 Daiana Cristina 

 Total de Horas aulas: 20 horas. 

 (18 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 OFICINA DE BEM-ESTAR 

 Instrutor: Deraldo Ferreira. 

 Total de Horas aulas: 20 horas. Valor: 600 reais. 

 (18 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 ATIVIDADE DE ALONGAMENTO / FUNCIONAL 

 Coordenadora  Laura Polastro. 

 Total de Horas aulas: 20 horas. Valor: 600 reais. 

 (18 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS 

 Produção e exibição de vídeos as segundas, quartas e sextas-feiras. 

 Instrutora: Andressa Giacomini. 

 Total de Horas aulas: 18 horas. 

 (16 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 TEATRALIZANDO 

 Produção e exibição de vídeos os finais de semana sábado e domingos.  . 

 Instrutor: João Mendes. 



 Total de Horas aulas: 40 horas. 

 (18 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). Lives. 

 O  educador  João  Mendes  teve  dua  carga  horária  alterada  durante  3  meses,  referente  ao 

 trabalho  de  aulas  virtuais  e  preparação  da  5ª  mostra  de  teatro  de  Lins,  evento  que  será 

 realizado após o período eleitoral, ou seja, 15 de novembro de 2020. 

 RESULTADOS ALCANÇADOS 

 Mesmo  diante  das  dificuldades,  realizamos  diversos  serviços  no  Projeto  Varanda,  os 

 espaços  estão  adequados  para  caso  precisem  ser  utilizados,  por  exemplo,  em  uma 

 emergência. 

 Nesta  quarentena  necessária  para  que  o  vírus  COVID-19  seja  contido,  estamos  passando 

 por processos de capacitação e qualificação para mehor desempenho de nossas atividades. 

 No  dia-a-dia  os  materiais  necessários  para  o  bem-estar  das  crianças  são  comprados  e 

 utilizados  para  manutenção,  limpeza,  deixando  o  ambiente  diferenciado  e  apropriado  para 

 a recepção futura nos alunos e bem estar dos profissionais envolvidos no projeto. 

 Contantemente  somos  estimulados  a  trabalhar  e  realizar  ações  durante  esse  período 

 delicado  e  desejamos  que  isso  passe  logo,  juntos  venceremos,  lave  as  mãos,  não  esqueçam 

 de usar máscaras e quem puder, fique em casa. 
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 Protocolos para a Retomada das A�vidades 

 Projeto VARANDA “Viver com Arte” 

 1.  VISÃO GERAL 

 Apresentamos  através  desse  documento  as  propostas  de  e  protocolos  diretrizes  que 

 visão  garan�r  a  retomada  segura  das  a�vidades  do  Projeto  Varanda.  Propomos  a 

 retomada  gradual  das  a�vidades  presenciais  respeitando  os  Protocolos  de  Distanciamento 

 Social,  Higiene  Pessoal,  Limpeza  e  Higienização  dos  Ambientes,  Comunicação  e 

 Monitoramento das Condições de Saúde. 

 A  retomada  das  aulas  e  a�vidades  presenciais  acontecerá  de  forma  gradual  e 

 responsável,  atentando-se  às  regras  de  distanciamento  social  de  1,5m  e  com  revezamento 

 dos estudantes por dia, evitando-se nova aceleração da transmissão da afecção. 

 De  acordo  com  essa  modulação,  reforçamos  que  a  abertura  deverá  seguir  os 

 protocolos sanitários previamente acordados com os representantes do setor. 

 Recomenda-se,  ainda,  a  adoção  de  medidas  de  monitoramento  (como  isolamento 

 de  sintomá�cos  e  rastreamento  de  contatos),  para  limitar  a  potencial  disseminação  da 

 doença. 

 A  Proposta  de  retomada  das  a�vidades  será  dividida  em  3  Fases  conforme  a 

 caracterís�ca da a�vidade e o espaço �sico onde ele se desenvolverá. 

 Etapa I – 35% dos alunos 

 Etapa II – 70% dos alunos 

 Etapa III – 100% dos alunos 

 Esse  documento  servira  em  linhas  gerais  para  os  Projetos  Escola  Aberta,  Varanda 

 Integral  e  Varanda  Cultural,  apresentando  suas  especificidades  atavés  dos  anexos 

 incorporados ao documento. 



 2.  PROTOCOLOS OPERACIONAIS 

 2.1 Protocolos e Diretrizes nos Polos de A�vidade 

 2.1.1 Protocolos 

 O  protocolo  de  reabertura  será  baseado  em  cinco  diretrizes  fundamentais,  estas  são 

 linhas  mestras  que  norteiam  as  ações  para  condução  da  reabertura  com  mais  proteção  a 

 todos: 

 DISTANCIAMENTO SOCIAL 

 HIGIENE PESSOAL 

 HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES 



 COMUNICAÇÃO 

 MONITORAMENTO DA SAÚDE 

 2.1.2 Diretrizes 

 Distanciamento Social 

 ●  Sempre  que  possível,  u�lizar  marcação  no  piso  para  sinalizar  o  distanciamento 

 de 1,5 metro. 

 ●  Cumprir o distanciamento de 1,5 metro durante a formação de filas. 

 ●  O  uso  de  salas  dos  professores,  de  reuniões  e  de  apoio  deve  ser  limitado  a 

 grupos pequenos e respeitar o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas. 

 ●  A�vidades  de  educação  �sica,  artes  e  correlatas  podem  ser  realizadas 

 mediante  cumprimento  do  distanciamento  de  1,5  metro,  preferencialmente  ao 

 ar livre. 

 ●  Sempre que possível, priorizar a�vidades ao ar livre. 

 ●  Evitar  que  pais,  responsáveis  ou  qualquer  outra  pessoa  de  fora  entre  nos  Polos 

 do Projeto 

 Higiene Pessoal 



 ●  Lavar  as  mãos  com  água  e  sabão  ou  higienizar  com  álcool  em  gel  70%  ao  entrar 

 e sair do Projeto e antes das refeições. 

 ●  Incen�var  a  lavagem  de  mãos  ou  higienização  com  álcool  em  gel  70%  após 

 tossir,  espirrar,  usar  o  banheiro,  tocar  em  dinheiro,  manusear  alimentos 

 cozidos,  prontos  ou  in  natura,  manusear  lixo  ou  objetos  de  trabalho 

 compar�lhados,  tocar  em  super�cies  de  uso  comum,  e  antes  e  após  a 

 colocação da máscara. 

 ●  Usar  máscara  dentro  dos  Polos,  no  transporte  e  em  todo  o  percurso  de  casa 

 até  o  Projeto.  Exigir  o  uso  e/ou  disponibilizar  os  EPIs  necessários  aos 

 funcionários  para  cada  �po  de  a�vidade,  principalmente  para  a�vidades  de 

 limpeza,  re�rada  e  troca  do  lixo,  manuseio  e  manipulação  de  alimentos  ou 

 livros e aferição de temperatura. 

 ●  Fornecer  alimentos  e  água  potável  de  modo  individualizado.  Caso  a  água  seja 

 fornecida  em  galões,  purificadores,  bebedouros  ou  filtros  de  água,  cada  um 

 deve ter seu próprio copo. 

 ●  Não u�lizar objetos compar�lhados que não sejam higienizados antes do uso. 

 ●  Incen�var  a  e�queta  respiratória  ao  tossir  ou  espirrar,  cobrindo  a  boca  com 

 lenço de papel descartável sempre que possível. 

 ●  Dispor  de  frascos/totens/display  de  álcool  gel  em  pontos  estratégicos  dos 

 Polos. 

 ●  Como  medida  adicional  de  higienização  e  segurança,  sugere-se  que  alunos  e 

 educadores  tenham  também  seu  próprio  frasco  de  álcool  gel,  sempre  que 

 possível.  As  crianças  devem  lavar  as  mãos  com  água  e  sabão  (caso  não  esteja 

 disponível,  usar  álcool  em  gel  70%),  conforme  indicações  da  Anvisa,  ao  chegar 

 e sair dos Polos, após cada a�vidade, antes e após as refeições. 

 ●  Todos  os  profissionais  devem  higienizar  as  mãos,  conforme  as  indicações  da 

 Anvisa, frequente- mente e após o contato com cada aluno. 

 ●  Profissionais  que  preparam  e  servem  alimentos  devem  u�lizar  EPIs  e  seguir 



 protocolos de higiene de manipulação dos alimentos. 

 ●  Preferencialmente  u�lizar  lençóis  e  toalhas  da  própria  ins�tuição,  com  lavagem 

 adequada,  em  lavandeira  própria  ou  serviço  contratado,  sem  receber  nem 

 enviar os mesmos para a casa das crianças. 

 ●  Profissionais  que  preparam  e  servem  alimentos  devem  u�lizar  EPIs  e  seguir 

 protocolos de higiene de manipulação dos produtos. 

 Limpeza e Higienização de Ambientes 

 ●  Higienizar  os  prédios,  as  salas  de  aula  e,  par�cularmente,  as  super�cies  que 

 são  tocadas  por  muitas  pessoas  (grades,  mesas  de  refeitórios,  carteiras, 

 puxadores  de  porta  e  corrimões),  antes  do  início  das  aulas  em  cada  turno  e 

 sempre que necessário. 

 ●  Higienizar  os  banheiros,  lavatórios  e  ves�ários  antes  da  abertura,  após  o 

 fechamento e, no mínimo, a cada três horas. 

 ●  Cer�ficar-se  de  que  o  lixo  seja  removido  no  mínimo  três  vezes  ao  dia  e 

 descartado com segurança. 

 ●  Manter  os  ambientes  bem  ven�lados  com  as  janelas  e  portas  abertas,  evitando 

 o toque nas maçanetas e fechaduras. 

 ●  Evitar  o  uso  de  ven�lador  e  ar-condicionado,  sendo  que  nos  casos  em  que  o 

 ar-condicionado  seja  a  única  opção  de  ven�lação,  instalar  e  manter  filtros  e 

 dutos  limpos,  além  de  realizar  a  manutenção  e  limpeza  semanais  do  sistema  de 

 ar-condicionado  por  meio  de  PMOC  (Plano  de  Manutenção,  Operação  e 

 Controle). 

 ●  Brinquedos que não podem ser higienizados não devem ser u�lizados. 

 ●  Higienizar  bancadas,  computadores,  equipamentos  e  utensílios  antes  das  aulas, 

 sobretudo  de  laboratórios  e  de  outros  espaços  de  realização  dea�vidades 

 prá�cas. 

 ●  Realizar  limpeza  periódica  dos  veículos  do  transporte  entre  uma  viagem  e 



 outra, especialmente das super�cies comumente tocadas pelas pessoas. 

 ●  Disponibilizar  álcool  em  gel  70%  nos  veículos  do  transporte  para  que  os 

 estudantes possam higienizar as mãos. 

 Comunicação 

 ●  Comunicar  as  famílias  e  os  estudantes  sobre  o  calendário  de  retorno  e  os 

 protocolos com antecedência. 

 ●  Produzir  materiais  de  comunicação  para  distribuição  a  alunos  na  chegada  aos 

 Polos  do  Projeto,  com  explicações  de  fácil  entendimento  sobre  a  prevenção  da 

 COVID-19. 

 ●  Demonstrar  a  correta  higienização  das  mãos  e  comportamentos  posi�vos  de 

 higiene. 

 ●  Incen�var  a  higienização  frequente  e  completa  das  mãos,  conforme  indicações 

 sanitárias do Ministério da Saúde. 

 ●  Respeitar o distanciamento de 1,5 metro no atendimento ao público e, em 

 caso de alta demanda, recomenda-se o agendamento prévio. 

 ●  Priorizar  o  atendimento  ao  público  por  canais  digitais  (telefone,  aplica�vo  ou 

 online). 

 ●  Orientar  pais  ou  responsáveis  sobre  as  regras  de  funcionamento  dos  Polos  na 

 reabertura. 

 ●  Realizar  ações  permanentes  de  sensibilização  dos  estudantes,  pais  e 

 responsáveis. 

 ●  Comunicar  pais  e  responsáveis  a  importância  de  manter  a  criança  em  casa 

 quando ela está doente. 

 ●  Orientar  pais,  responsáveis  e  alunos  sobre  as  regras  de  funcionamento  os 

 polos na reabertura. 

 ●  Realizar  ações  permanentes  de  sensibilização  dos  estudantes,  pais  ou 

 responsáveis. 



 ●  Envolver os estudantes na elaboração das ações recorrentes de Comunicação. 

 Monitoramento da Saúde 

 ●  Aferir a temperatura das pessoas a cada entrada nos Polos. 

 ●  U�lizar preferencialmente termômetro sem contato (Infravermelho). Em 

 caso de aparelho digital, fazer a higienização antes e depois do uso. 

 ●  Caso  a  temperatura  esteja  acima  de  37,5°C,  orientar  o  retorno  para  casa  e  a 

 busca  de  atendimento  médico  se  necessário.  Crianças  ou  adolescentes  devem 

 aguardar  em  local  seguro  e  isolado  até  que  pais  ou  responsáveis  possam 

 busca-los. 

 ●  Orientar  pais,  responsáveis  e  alunos  a  aferirem  a  temperatura  corporal  antes 

 da  ida  para  o  Projeto  e  ao  retornar.  Caso  a  temperatura  esteja  acima  de  37,5°C, 

 a recomendação é ficar em casa. 

 ●  Não permi�r a permanência de pessoas sintomá�cas para COVID-19 no 

 ●  interior  dos  Polos.  No  caso  de  menores  de  idade,  pais  ou  responsáveis  devem 

 ser  comunicados  para  buscar  o  aluno,  que  deve  aguardar  em  sala  isolada  e 

 segura. 

 ●  Orientar as famílias a procurar o serviço de saúde. 

 ●  Separar  uma  sala  ou  uma  área  para  isolar  pessoas  que  apresentem  sintomas 

 até que possam voltar para casa. 

 ●  Pais  ou  responsáveis  de  crianças  e  adolescentes  em  grupo  de  risco  devem 

 mantê-los em casa, com realização de a�vidades não presenciais. 



 3.  PROTOCOLOS ESPECÍFICOS 

 3.1 Diretrizes e Protocolos para o Transporte 

 A  seguir  apresentaremos  os  Protocolos  específicos  rela�vos  ao  transporte  dos 

 alunos para os Polos onde par�ciparão das a�vidades especificas dos Projetos. 

 Orientações para os Motoristas 

 ●  Orientar  motoristas  e  alunos  sobre  medidas  de  higiene,  como  por  exemplo, 

 cobrir  a  boca  com  os  cotovelos  ao  tossir,  higienizar  as  mãos,  não  se  deslocar  durante  a 

 viagem, manter o distanciamento social; 

 ●  Levar  uma  almotolia  de  álcool  gel  a  70%  nos  veículos  e  garan�r  a  aplicação 

 de cada aluno, no mínimo, no início e no final da viagem; 

 ●  Estabelecer  uma  ro�na  de  limpeza  e  desinfecção  entre  viagens  que 

 contemple  a  cabine  do  motorista  e  assentos  dos  alunos  e  super�cies  tocadas  com 

 frequência (maçanetas, corrimões, barras, alças de apoio etc.); 

 ●  Manter  os  ambientes  ven�lados,  evitando  quando  possível  circular  com 

 janelas fechadas; 



 Regras para o Transporte 

 ●  Adotar o uso de máscara para motoristas, monitores e todos os alunos; 

 ●  Limitar a ocupação dos veículos com demarcação dos assentos liberados para uso; 

 ●  Medir a temperatura de cada aluno, com termômetro sem contato �sico antes 

 e entrar no veículo. Se houver algum sintoma ou febre (37,8 C ou superior), o aluno 

 não deve u�lizar o transporte e tampouco ir para a escola; 

 ●  Evitar aglomeração dos alunos no momento de entrada no veículo na viagem de 

 retorno  para  as  residências.  Caso  haja  formação  de  fila,  sugere  se  a  demarcação  no 

 chão  para  garan�r  o  distanciamento  social.  Serão  respeitadas  as  normas 

 estabelecidas pelo órgão competente. 

 3.2  Diretrizes e Protocolos para Alimentação dos Alunos 

 Com  o  retorno  das  a�vidades  nos  Polos  do  Projeto  Varanda  definimos  os  Protocolos  e 

 Diretrizes referentes ao horário das refeições para os Alunos e Professores. 

 ●  Orientar a higienização das mãos dos alunos antes das refeições; 

 ●  Adequação do refeitório: Distanciamento recomendado 

 ●  Procedimentos  de  boas  prá�cas  de  higiene  e  manipulação  de  alimentos  já  adotados 

 pelas cozinheiras serão reforçados. 

 3.3  Limpeza Geral 



 Descreveremos  a  seguir  os  Protocolos  e  Diretrizes  para  as  novas  recomendações 

 em  relação  a  limpeza  dos  Polos.  Consideramos  as  seguintes  super�cies  pertencentes  ao 

 espaço  �sico  onde  as  a�vidades  do  Projeto  serão  desenvolvidas:  mesas  e  cadeiras  dos 

 alunos  e  dos  professores,  armários,  balcões,  lousas,  maçanetas,  interruptores,  mesas  de 

 alimentação,  berços,  colchonetes,  camas,  brinquedos,  bebedouros,  materiais  didá�cos, 

 pertences pessoais etc. 

 A  limpeza  de  super�cies  deve  ser  realizada  conforme  suas  caracterís�cas  (�po  e  material, 

 frequência de u�lização) e em duas etapas: 

 1ª Etapa: Limpeza de Resíduos 

 As super�cies de contato da área da escola devem ser higienizadas com água, 

 detergente  com  o  uso  de  esponja  ou  fibra  de  limpeza  e  realizado  o  enxágue  com  pano 

 limpo e água para remoção da sujidade residual. 

 A  limpeza  deve  ser  realizada  começando  pelas  áreas  mais  limpas  e  finalizando  pelas  áreas 

 mais  sujas.  Deve  se  dar  especial  atenção  aos  pontos  de  contato  (puxadores  de  portas  e 

 janelas, interruptores, botões de elevadores, corrimões, bebedouros). 

 2ª Etapa: Desinfecção 

 Use  um  desinfetante  virucida  ou  álcool  70%  para  as  super�cies  de  maior  contato 

 tais  como  mesas,  cadeiras,  berços  e  corrimões,  vasos  sanitários,  pias,  torneiras, 

 maçanetas. Na ausência de um desinfetante virucida, uma solução desinfetante à base de 



 hipoclorito de sódio diluído a 0,5% de cloro a�vo poderá ser u�lizada. 

 Comunicar  e  esclarecer  aos  trabalhadores  e  munícipes  sobre  as  novas  ro�nas  e 

 processos  de  trabalho  para  o  conhecimento  e  manutenção  das  ações  e  medidas 

 preven�vas  incluindo  procedimentos  de  higiene  pessoal  e  demais  regras  dos  protocolos, 

 manuais, legislação e boas prá�cas a serem seguidas. 

 3.4  Comunicação 

 Criaremos  um  sistema  organizado  de  informações  e  atualizações  em  relação  aos 

 Protocolos  descritos  nesse  documento  e  implantados  nos  polos  do  Projeto  seguindo  as 

 seguintes diretrizes: 

 ●  Canais de comunicação de acesso fácil aos pais e familiares deve ser criado para 

 facilitar  os  alertas,  a  informação  de  contato  provável  e  assim  como  acesso  a 

 dúvidas sobre casos suspeitos; 

 ●  Fluxo para �rar dúvidas de alunos e familiares deve estar bem desenhado e de 

 fácil acesso; 

 ●  Favorecer a comunicação remota. Designar um departamento do Projeto para 

 fazer a comunicação entre os pais e o Projeto; 

 ●  Os pais deverão ser informados a comunicar qualquer sinal ou sintoma de COVID 

 os filhos e contatos da família; 

 ●  Favorecer  a  recepção  de  famílias  fora  ou  em  um  espaço  aberto,  reforçando  a 

 distância de proteção (mais de um metro entre as pessoas). 



 Alerta em Locais de Alto Risco de Contaminação 

 ●  Um  plano  de  colocação  de  folders  e  sinalizações  com  informações  de  técnica  de 

 lavagem das mãos e lembretes de u�lização de álcool gel; 

 ●  Informação  didá�ca  sobre  sintomas  e  a  importância  da  vigilância  rigorosa  e 

 responsabilidade de todos com o grupo. 

 Informes e Folhetos de orientação 

 ●  Folhetos didá�cos com as principais orientações para cada grupo específico deve 

 ser criado; 

 ●  Atualizações frequentes vão aumentar a abrangência do entendimento de todos; 

 3.5  Capacitação e Orientações 

 No  intuito  de  Capacitar  e  Orientar  os  alunos,  funcionários  e  responsáveis 

 adotaremos algumas ações de preparação de todos para o retorno das a�vidades. 

 Alunos 

 ●  Na  primeira  semana  de  aulas,  os  alunos  receberão  informações  sobre  o  que  é  uma 

 pandemia,  como  se  transmite  a  doença,  prá�cas  sobre  distanciamento  �sico,  higiene  das 

 mãos  e  procedimentos  gerais.  Isso  é  adaptado  à  idade  dos  alunos  (design  gráfico,  vídeo 

 explica�vo,  música,  representação  da  distância  de  um  metro  etc.).  Essa  consciência  é 

 repe�da  o  quanto  for  necessário,  para  que  a  implementação  dessas  prescrições  se  torne 

 um ritual. 



 ●  Atenção  especial  deve  ser  dada  aos  alunos  com  deficiência  adotando  estratégias 

 de  prevenção  de  acordo  com  seu  �po  de  deficiência.  Devem  ser  seguidas  orientações  da 

 equipe especializada. 

 Funcionários 

 ●  Os  colaboradores  devem  conhecer  conceitos  sobre  a  pandemia,  modo  de 

 transmissão  do  vírus  e  devem  estar  capacitados  nos  Protocolos  Ins�tucionais  de 

 Segurança; 

 ●  O  cronograma  deve  ser  apresentado  a  todos  e  a  responsabilidade  de  cada  um  no 

 controle da transmissão estar bem definida; 

 ●  Dentro  da  capacitação,  os  professores  e  todos  os  demais  funcionários  deverão  ser 

 treinados  em  todos  os  aspectos  nas  regras  de  distanciamento  �sico  e  no  uso  de  máscaras 

 para  si  e  para  os  alunos  maiores  sob  sua  responsabilidade,  quando  necessário,  fluxo 

 ins�tucional e sobre a importância da comunicação; 

 ●  Quando  for  necessário  realizar  conversas  com  equipe  ou  reunião  presencial  e 

 garan�r  as  condições  de  segurança  no  encontro  Limpeza  antecipada  das  áreas  de  contato: 

 cadeiras, mesas, equipamentos; 

 o  Distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os par�cipantes. 

 o  Disponibilidade álcool em gel 70%. 

 o  Limpeza das áreas de contato após o término da a�vidade: cadeiras, 

 mesas, equipamentos. 

 ●  Abertura  das  janelas  para  ven�lação.  Quando  o  ar-condicionado  for  a  única  opção 

 de  ven�lação,  é  importante  checar  ro�neiramente  a  instalação  e  manutenção  de  filtros  e 

 dutos  limpos,  além  da  manutenção  e  limpeza  semanais  do  sistema  de  ar-condicionado 

 por meio do Plano de Manutenção, Operação e Controle; 

 ●  Planejar  a  aquisição  e  disponibilizar  máscaras  para  os  trabalhadores  e  reforçar  que 

 o uso dessa proteção é OBRIGATÓRIO. 

 o  Para  funcionários  que  compar�lham  o  ambiente  de  trabalho  com  mais 



 pessoas. 

 o  Para funcionários durante o atendimento ao público (quando houver). 

 País e Responsáveis 

 ●  Os  pais  ou  cuidadores  serão  orientados  a  medir  a  temperatura  do  filho 

 antes  de  sair  para  a  escola  e  alertados  sobre  a  responsabilidade  de  cada  um  na  segurança 

 de  todos.  Se  houver  dor  no  corpo,  tosse,  dor  abdominal,  diarreia,  dor  no  peito,  manchas 

 pelo corpo ou febre (37,5° C ou superior), a criança não deve ir as a�vidades. 

 ●  Os  pais  deverão  ser  claramente  informados  e,  na  medida  do  possível,  na 

 semana anterior ao retorno das a�vidades sobre: 

 o  as condições de abertura da escola; 

 o  seu papel a�vo no respeito às medidas de distanciamento �sico 

 (explicação para o filho, fornecimento de lenços descartáveis, etc.); 

 o  monitoramento  do  aparecimento  de  sintomas  em  seu  filho  com  uma 

 medição  diária  da  temperatura  antes  da  saída  para  a  escola  (a  temperatura 

 deve estar abaixo de 37,8° C); 

 o  o que fazer em caso de sintomas em um aluno; 

 o  o  procedimento  aplicável  quando  um  caso  surgir,  se  ele  diz  respeito  ao  filho 

 ou a outro aluno; 

 o  números  de  telefone  úteis  para  obter  informações  e  detalhes  de  contato  da 

 equipe médica e enfermeiras que trabalham no estabelecimento; 

 o  a proibição de entrar nos prédios da escola; 

 o  pontos e horários de recepção e saída para estudantes; 

 o  horários a serem respeitados para evitar aglomerações nos horários de 

 recepção e par�da. 

 4.  PROTOCOLO DE ENTRADA NOS POLOS 

 1º Obrigatório uso de Mascara 

 2º Higienizar os sapatos no Tapete Sani�zante 



 3º Passar pela Medição de Temperatura 

 4º Higienizar as mãos no Totem de Álcool Gel 

 5º Fazer a Desinfecção da Mochila 

 ANEXO I 



 ESCOLA ABERTA 

 Protocolo A�vidades Espor�vas 

 Baseando-se  nas  orientações  e  protocolos  das  federações  Paulista  dos  esportes  de 

 cole�vos  de  quadra  apresentamos  as  seguintes  medidas  que  serão  adotadas  para  o 

 retorno seguro das a�vidades espor�vas do Projeto Varanda. 

 ●  O  protocolo  tem  por  princípio  os  seguintes  obje�vos,  quanto  ao  retorno  à  prá�ca 

 das modalidades cole�vas de quadra: 

 ●  Garan�r a segurança dos atletas e das suas famílias; 

 ●  Garan�r a segurança das equipes técnicas; 

 ●  Garan�r  a  segurança  de  todos  os  colaboradores  que  entrem  em  contato  com  os 

 atletas e equipes técnicas; 

 ●  Contribuir  com  as  autoridades  sanitárias  para  a  redução  da  transmissão  do  Corona 

 vírus e controle da pandemia. 

 Sinais e Sintomas 

 ●  Algumas  pessoas  são  infectadas,  mas  não  apresentam  sintomas.  São  chamadas  de 

 assintomá�cas.  Outras  apresentam  sintomas  leves  (aproximadamente  80%  dos 

 casos) ou a forma grave (15%). 

 ●  Febre  (83%-99%  dos  casos),  Tosse  (59-82%),  Astenia  (44-70%),  Anorexia  (40%), 

 Mialgia (11-35%), Dispneia (31-40%), secreção respiratória (27%). 

 ●  Perda de paladar e/ou olfato (mais de 80%). 

 ●  Orienta-se  que  seja  sempre  em  alerta  para  a  realização  do  auto  monitoramento, 

 individualmente, 2 (duas) vezes ao dia, buscando iden�ficar os possíveis sintomas. 

 ●  Aferir a temperatura diariamente. 

 ●  Observar aparecimento de sintomas respiratórios. 

 ●  Observar a percepção do olfato (“testar o cheiro”). 

 ●  Observar o aparecimento de sintomas menos comum. 



 Instruções para o Automonitoramento 

 ●  Observar o aparecimento de sintomas de infecção respiratória 

 ●  Aferir a temperatura duas vezes ao dia e observar a presença de febre 

 ●  Observar o aparecimento de sintomas menos comuns 

 Higienização prévia das áreas de treinamento e demais  cuidados 

 ●  Submeter  todos  os  ambientes  do  estabelecimento  a  um  intenso  processo  de 

 desinfecção  prévia,  especialmente  cozinhas,  se  houver,  banheiros,  áreas  de  acesso 

 público  e  de  serviço,  seguindo  as  indicações  das  autoridades  sanitárias  e  dos 

 profissionais per�nentes. 

 ●  Todos  os  funcionários  que  apresentarem  sintoma  de  síndrome  gripal  (febre, 

 mesmo  que  relatada,  tosse  ou  dor  de  garganta  ou  coriza  ou  dificuldade 

 respiratória)  serão  considerados  suspeitos  de  portarem  COVID-19,  devendo  ser 

 testados  (PCR-RT)  antes  da  reabertura  dos  estabelecimentos,  só  podendo  retornar 

 às  a�vidades  após  15  dias  do  primeiro  sintoma,  caso  todos  os  sintomas  tenham 

 findado, ou caso esteja munido do resultado nega�vo. 

 ●  Funcionários  pertencentes  ao  grupo  de  risco,  por  terem  idade  acima  de  60  anos  ou 

 outras  comorbidades,  deverão  trabalhar  em  regime  de  teletrabalho,  ou, 

 assumindo  o  risco  de  retomar  as  a�vidades  presencialmente,  deverão  receber 

 especial  atenção  e  cuidados  do  estabelecimento,  nunca  sendo  expostos  a  serviços 

 que  envolvam  contato,  grande  proximidade  com  atletas,  usuários  e  outros 

 colaboradores. 

 ●  Manter procedimentos de check-in: 

 ●  Termômetro Digital de Aproximação 

 o  Tapete de Higienização de solado de calçados 

 o  Recipientes de Álcool Gel 

 o  Borrifador  com  solução  para  higienização  de  roupas  e  utensílios  que  serão 



 trazidos para dentro do recinto de jogo. 

 Após o Treino 

 ●  Ao  término  do  treino,  higienizar  as  mãos  novamente  e  colocar  a  máscara 

 reserva. 

 ●  O  atleta  deverá,  se  possível,  deixar  o  local  de  treino,  sem  a  troca  de  uniforme 

 ou banho. 

 ●  Ao  chegar  em  casa  o  atleta  deverá  higienizar  suas  máscaras,  inserindo-as  em 

 solução  de  água  potável  +  água  sanitária,  na  proporção  de  5:1  (Ex:  500  ml  de 

 água  +  100  ml  de  água  sanitária).  Após  alguns  segundos,  enxaguar  bem  e  lavar 

 com água e sabão. 

 Conclusão 

 Retorno com autorização das autoridades locais (prefeituras, clubes). 

 ●  Educação con�nua de familiares, atletas, comissão técnica e funcionários. 

 ●  Avaliação pré- treino – criar um método de contato direto ou mensagem com 

 atletas. 

 ●  Medida da temperatura em casa, na entrada do clube e/ou quadra. 

 ●  Valorizar sintomas referidos por familiares e atletas. 

 ●  Desenvolver ro�na dos treinos (fluxo de entrada e saída). 



 ANEXO II 

 Varanda Integral e Varanda Cultural 

 AÇÕES DE HIGIÊNE DOS ALUNOS, INSTRUTORES, EQUIPE DE APOIO E DOS POLOS I E II. 

 FORMAÇÃO DA EQUIPE 

 Para  que  possamos  receber  nossos  alunos,  estamos  realizando  formações  e  capacitações 

 dos  nossos  Instrutores,  Equipe  de  Gestão  e  Equipe  de  Apoio  Operacional,  para  que  todos 

 se  sintam  preparados  para  receber  os  alunos.  Os  assuntos  abordados  nas  capacitações 

 são; 

 ●  Medidas  de  Higiene  no  combate  ao  contágio  (Entrega  de  uma  car�lha  feita  pelo 

 Ministério da saúde com recomendações e orientações). 

 ●  Importância do usa de EPIs de proteção para evitar o contágio 

 ●  Acompanhamento com Psicólogos (através de lives) 

 MEDIDAS DE HIGIENE NA ESTRUTURA DOS POLOS I E II. 

 Para  que  possamos  oferecer  um  ambiente  seguro  e  saudável  para  nossos  alunos  e 

 colaboradores estamos tomando algumas medidas na estrutura dos Polos I e II como: 

 ●  Instalação  de  Tapetes  Desinfetantes  no  Portão  de  entrada  de  cada  Polo  para  que 

 possamos desinfetar o solado dos calçados. 



 ●  Instalação  de  lavabos  com  torneiras  automá�cas  na  entrada  dos  polos,  para  que  os 

 alunos possam lavas as mãos sem aglomerações nos banheiros. 

 ●  Aquisição  de  termômetros  digitais  a  laser  para  que  possamos  medir  a  temperatura 

 do aluno na chegado ao polo ou antes do embarque no transporte. 

 ●  Desinfectar e higienizar os ônibus antes e depois de levar os alunos aos polos e aos 

 pontos de coleta dos alunos. 



 ●  Desinfectar  e  Higienizar  os  ambientes  (Salas  de  aula,  sala  de  administração, 

 banheiros,  refeitório  e  pá�o)  através  de  lavagem  com  produtos  recomendados 

 pela  vigilância  sanitária  do  município  e  através  de  uma  tecnologia  inovadora  que 

 higieniza o ambiente através de ozônio (anexo informações sobre essa tecnologia). 



 ●  Distribuição de Máscaras para os alunos e colaboradores 

 ●  Instalação de Dispenser com álcool em gel em pontos estratégicos dos polos. 

 Todas  as  medidas  citadas  acima  serão  executadas  antes,  durante  e  depois  das 

 a�vidades,  além  de  seguir  todas  as  recomendações  da  vigilância  sanitária  do 

 Município de Lins. 

 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES – VARANDA INTEGRAL DENTRO DO MÊS 

 DE NOVEMBRO 

 AÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 Tendo  em  vista  a  continuidade  da  Pandemia  causada  pelo  COVID-19,  a  Associaçao 

 manteve  as  atividades  de  melhoria  dos  ambientes  para  atendimento  dos  usuários  quando  do 

 retorno  das  atividades,  realizando  a  modernização  dos  espaços,  compra  de  materais 

 pedagógicos,  higiênização  dos  espações,  bem  como  a  formação  e  capacitação  realizada 

 com Professores do municipio. 



 Para  continuidade  das  atividadares,  estão  sedo  realizadas  melhorias  estruturais  na  área  de 

 tecnologia para a continuidade das Lives do Projeto Varanda Cultural. 

 Mantivemos  nossas  reuniões  por  meio  de  vídeo  conferência  com  a  equipe  de  gestão, 

 equipe  técnica  e  com  a  diretoria  da  Associação,  onde  foram  discutidas  as  ações  de  suporte 

 operacional  no  atendimento  dos  casos  em  que  ocorra  suspeita  do  cidadão  ter  contraído  o 

 COVID-19,  sendo  definido  conforme  as  regras  que  os  mesmos  seriam  encaminhados  após 

 triagem  pelos  profissionais  da  saúde,  todo  material  que  está  sendo  utilizado  na  testagem  do 

 COVID-19 é fornecido pela Secretaria de Saúde. 

 No  mês  de  novembro  o  Polo  Paulo  Magalhães  atendeu  aproximadamenate  539  (quinhentos 

 e  trinta  e  nove)  pessoas  com  suspeita  de  terem  contraído  o  vírus,  as  ações  realizadas  pela 

 nossa  equipe  administrativa  e  operacional  estão  surtindo  um  efeito  positivo  nas  ações  da 

 Secretaria de Saúde. 

 Entrega  de  cestas  básicas  para  membros  da  equipe  de  apoio  e  para  algumas  famílias 

 necessitadas  do  Município,  as  entregas  são  realizadas  pela  coordenação  do  projeto  que 

 também realiza a seleção das  famílias que irão recebê-las. 

 Realização  da  campanha  novembro  azul  que  incentiva  os  homens  a  realizar  exames 

 preventivos contra o câncer na prostata. 

 Infelizmente  por  conta  de  uma  forte  chuva  que  atingiu  o  Município  de  Lins  o  telhado  da  sala 

 de  música  do  Polo  Paulo  Magalhães  desabou,  felizmente  não  havia  ninguém  no  prédio  no 

 momento  do  desabamento,  devido  ter  ocorrido  durante  a  madrugada.  No  dia  seguinte  a 

 Prefeitura  iniciou  uma  vistoria  junto  aos  órgãos  da  defesa  civil  do  Município,  onde  foi 

 constado  que  o  restante  do  prédio  não  foi  afetado,  sendo  assim,  será  realizada  a  obra  para 

 reparo  do  telhado,  e  as  atividades  poderão  ser  realizadas  com  segurança,  sem  riscos  para  os 

 alunos, professores e funcionários do Polo. 

 *Segue anexo proposta de retomada das atividades. 



 FOTOS DAS ATIVIDADES 

 COMPRA DE MATERIAIS 

 Mesmo  com  a  paralisação,  realizamos  a  compra  de  materiais  de  limpeza  e  papelaria  para 

 utilização  do  Departamento  Administrativo  e  para  mantendo  a  zeladoria  nos  polos  Paulo 

 Magalhães e CAIC. 

 LIMPEZA DOS ESPAÇOS 

 Os  funcionários  trabalham  04  horas  por  dia,  entrando  às  07:00  horas  e  saindo  as  11:00 

 horas. 

 Foram executados serviços de rotina de limpeza e higienização do prédio. 

 Apoio à equipe do Posto de Atendimento da Covid-19. 







 MANUTENÇÃO PREDIAL 

 No  mês  de  novembro  ocorreu  o  desabamento  da  estrutura  predial  da  sala  de  música  do 

 Polo  1  –  Paulo  Magalhães.  Diante  do  ocorrido,  foi  realizado  o  recolhimento  dos  entulhos 

 de telhas e madeiras e a limpeza. 













 AÇÕES DA GESTÃO PEDAGÓGICA 

 Confecção de Materiais e Jogos Pedagógicos; 

 Capacitação com Angélica Domingues Coach em Educação 

 Temas: 

 ●  Principal  ou  Complementar?  –  Lives  com  Angélica  Domingues  Coach  em 

 Eduacação. 

 ●  Você se comunica bem? 

 ●  Patrimônio Socioemocional: Sabe como construir? 

 ●  Eu também sou responsável: Responsabilidade é uma habilidade. 

 ●  Método APS 

 ●  ‘Ser ou não ser... esta é a questão’ e ‘Liderar e conquistar’: Sobre liderança. 

 ●  ‘Água  Inteligente’:  Fonte  de  vida  e  produtividade,  a  água  é  o  elemento  de  transição 

 entre o sucesso e o fracasso. 

 ●  ‘Quando eu era criança...’ Sobre crenças e valores. 

 ●  ‘Sua gestão mobiliza Forças do Caráter?’ Liderança e Educação Socioemocional. 

 ●  Semana de Alfabetização com Clarissa Pereira. 



 ROTINA DE FUNCIONAMENTO 

 Devido  a  Pandemia,  as  atividades  com  os  alunos  estão  suspensas,  com  exceção  da  Equipe 

 de  Serviços  Gerais  (limpeza)  que  estão  trabalhando  com  todas  as  orientações  e  cuidados 

 necessários,  com  horário  de  trabalho  reduzido  para  manter  os  espaços  limpos  e 

 higienizados. 

 NÚMERO DE ATENDIMENTONO VARANDA INTEGRAL 

 Mediante a paralização não estamos realizando atendimento em nunhum dos polos. 

 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - ESCOLA ABERTA 

 Destacamos  que  por  conta  da  pandemia  do  COVID19  as  atividades  do  ESCOLA  ABERTA 

 foram  suspensas  desde  o  dia  18/03/2020,  sendo  assim  não  realizamos  atividades  práticas 

 dentro  do  período  descrito  neste  relatório,  apenas  ações  administrativas  e  a  realização  de 

 aulas  através  de  lives  online  pelo  Facebook  da  Prefeitura  Municipal  de  Lins.  As  aulas  são 

 ministradas pela nossa Coordenadora Laura Maria e acontece nos dias a seguir: 

 Coordenadora Laura Polastro. 

 Total de Horas aulas: 20 horas. 

 (18 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 As  aulas  por  meio  de  LIVE  tem  duração  de  50  minutos  a  1hora,  sendo  que  os  30  minutos  que 

 antecedem  a  LIVE  são  utilizados  para  a  preparação  do  local,  áudio  e  recados  essenciais  a 

 serem  dados  à  população  quanto  a  utilização  de  máscaras,  limpeza,  utilização  de  álcool  em  gel 

 e objetos que serão utilizados nas aulas. 



 No  mês  passado  foi  enviado  um  relatório  de  retomada  parcial  das  atividades  esportivas  no 

 município, mas ainda não tivemos um retorno da PML. 

 *Segue anexo proposta de retomada das atividades. 

 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - VARANDA CULTURAL 

 Assim  como  no  programa  Escola  Aberta  não  estamos  realizamos  as  atividades  presencial 

 do programa VARANDA CULTURAL devido à pandemia. 

 Em  parceria  com  a  Secretaria  de  Cultura  estamos  realizando  algumas  oficinas  online 

 (lives) de algumas linguagens culturais. 

 A  idéia  das  oficinas  é  levar  um  pouco  mais  de  intreterimento  às  famílias  que  estão  de 

 quarentena  devido  a  pandemia  do  COVID19,  essas  oficinas  são  transmitidas  pelas  redes 

 socias da Prefeitura Municipal de Lins e aberta a todos. 

 RELAÇÃO DE HORAS REALIZADAS – OUTUBRO DE 2020 

 VARANDA CULTURAL ATIVIDADES ONLINE 

 OFICINA DE MIX DANCE 

 ELAÇÃO DE HORAS REALIZADAS – NOVEMBRO DE 2020 

 VARANDA CULTURAL ATIVIDADES ONLINE 

 Professores: Bruna Martin e Daiana Cristina. 

 *Bruna Martin 

 Total de Horas aulas: 20 horas. 



 (18 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 *Daiana Cristina 

 Total de Horas aulas: 20 horas. 

 (18 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 OFICINA DE BEM-ESTAR 

 Professores: Deraldo Ferreira. 

 Total de Horas aulas: 18 horas. 

 (16 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS 

 Produção e exibição de vídeos as segundas, quartas e sextas-feiras. 

 Professores: Andressa Giacomini. 

 Total de Horas aulas: 20 horas. 

 (18 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 TEATRALIZANDO 

 Produção e exibição de vídeos os finais de semana sábado e domingos.  . 

 Professores: João Mendes. 

 Total de Horas aulas: 20 horas. 

 (18 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 RESULTADOS ALCANÇADOS 



 Mesmo  diante  das  dificuldades,  realizamos  diversos  serviços  no  Projeto  Varanda,  os 

 espaços  estão  adequados  para  caso  precisem  ser  utilizados,  por  exemplo,  em  uma 

 emergência. 

 Nesta  quarentenanecessária  para  que  o  vírus  COVID-19  seja  contido,  estamos  passando 

 por processos de capacitação e qualificação para mehor desempenho de nossas atividades. 

 No  dia-a-dia  os  materiais  necessários  para  o  bem-estar  das  crianças  são  comprados  e 

 utilizados  para  manutenção,  limpeza,  deixando  o  ambiente  diferenciado  e  apropriado  para 

 a recepção futura nos alunos e bem estar dos profissionais envolvidos no projeto. 

 Acada  dia  que  se  passa  somos  estimulados  a  trabalhar  e  realizar  ações  durante  esse  período 

 delicado  e  desejamos  que  isso  passe  logo,  juntos  venceremos,  lave  as  mãos,  não  esqueçam 

 de usar máscaras e quem puder, fique em casa. 

 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES – VARANDA INTEGRAL DENTRO DO MÊS 

 DE DEZEMBRO 

 AÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 Tendo  em  vista  a  continuidade  da  Pandemia  causada  pelo  COVID-19,  a  Associaçao 

 manteve  as  atividades  de  melhoria  dos  ambientes  para  atendimento  dos  usuários  quando  do 

 retorno  das  atividades,  realizando  a  modernização  dos  espaços,  compra  de  materais 

 pedagógicos,  higiênização  dos  espações,  bem  como  a  formação  e  capacitação  realizada 

 com Professores do municipio. 

 Para  continuidade  das  atividadares,  estão  sedo  realizadas  melhorias  estruturais  na  área  de 

 tecnologia para a continuidade das Lives do Projeto Varanda Cultural. 

 Mantivemos  nossas  reuniões  por  meio  de  vídeo  conferência  com  a  equipe  de  gestão, 

 equipe  técnica  e  com  a  diretoria  da  Associação,  onde  foram  discutidas  as  ações  de  suporte 

 operacional  no  atendimento  dos  casos  em  que  ocorra  suspeita  do  cidadão  ter  contraído  o 

 COVID-19,  sendo  definido  conforme  as  regras  que  os  mesmos  seriam  encaminhados  após 



 triagem  pelos  profissionais  da  saúde,  todo  material  que  está  sendo  utilizado  na  testagem  do 

 COVID-19 é fornecido pela Secretaria de Saúde. 

 No  mês  de  dezembro  o  Polo  Paulo  Magalhães  atendeu  aproximadamenate  509  (  quinhentas 

 e  nove)  pessoas  com  suspeita  de  terem  contraído  o  vírus,  as  ações  realizadas  pela  nossa 

 equipe  administrativa  e  operacional  estão  surtindo  um  efeito  positivo  nas  ações  da 

 Secretaria de Saúde. 

 Entrega  de  cestas  básicas  para  membros  da  equipe  de  apoio  e  para  algumas  famílias 

 necessitadas  do  Município,  as  entregas  são  realizadas  pela  coordenação  do  projeto  que 

 também realiza a seleção das  famílias que irão recebê-las. 

 Finalização  da  obra  do  telhado  da  sala  música  do  Polo  Paulo  Magalhães  por  conta  de  uma 

 forte chuva que atingiu o Município de Lins no mês de novembro. 

 FOTOS DAS ATIVIDADES 

 COMPRA DE MATERIAIS 

 Mesmo  com  a  paralisação,  realizamos  a  compra  de  materiais  de  limpeza  e  papelaria  para 

 utilização  do  Departamento  Administrativo  e  para  mantendo  a  zeladoria  nos  polos  Paulo 

 Magalhães e CAIC. 

 LIMPEZA DOS ESPAÇOS 

 Os  funcionários  trabalham  04  horas  por  dia,  entrando  às  07:00  horas  e  saindo  as  11:00 

 horas. 

 Foram executados serviços de rotina de limpeza e higienização do prédio. 

 Apoio à equipe do Posto de Atendimento da Covid-19. 







 MANUTENÇÃO PREDIAL 

 No  mês  de  dezembro  finalizamos  a  obra  de  reforma  do  telhado  da  sala  de  música  do  Polo 

 1  –  Paulo  Magalhães.  Diante  do  ocorrido,  foi  realizado  o  recolhimento  dos  entulhos  de 

 telhas e madeiras e a limpeza. 









 AÇÕES DA GESTÃO PEDAGÓGICA 

 Confecção de Materiais e Jogos Pedagógicos; 

 Capacitação com Angélica Domingues Coach em Educação 

 Temas: 

 ●  Principal  ou  Complementar?  –  Lives  com  Angélica  Domingues  Coach  em 

 Eduacação. 

 ●  Você se comunica bem? 

 ●  Patrimônio Socioemocional: Sabe como construir? 

 ●  Eu também sou responsável: Responsabilidade é uma habilidade. 



 ●  Método APS 

 ●  ‘Ser ou não ser... esta é a questão’ e ‘Liderar e conquistar’: Sobre liderança. 

 ●  ‘Água  Inteligente’:  Fonte  de  vida  e  produtividade,  a  água  é  o  elemento  de  transição 

 entre o sucesso e o fracasso. 

 ●  ‘Quando eu era criança...’ Sobre crenças e valores. 

 ●  ‘Sua gestão mobiliza Forças do Caráter?’ Liderança e Educação Socioemocional. 

 ●  Semana de Alfabetização com Clarissa Pereira. 

 ROTINA DE FUNCIONAMENTO 

 Devido  a  Pandemia,  as  atividades  com  os  alunos  estão  suspensas,  com  exceção  da  Equipe 

 de  Serviços  Gerais  (limpeza)  que  estão  trabalhando  com  todas  as  orientações  e  cuidados 

 necessários,  com  horário  de  trabalho  reduzido  para  manter  os  espaços  limpos  e 

 higienizados. 

 NÚMERO DE ATENDIMENTONO VARANDA INTEGRAL 

 Mediante a paralização não estamos realizando atendimento em nunhum dos polos. 

 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - ESCOLA ABERTA 

 Destacamos  que  por  conta  da  pandemia  do  COVID19  as  atividades  do  ESCOLA  ABERTA 

 foram  suspensas  desde  o  dia  18/03/2020,  sendo  assim  não  realizamos  atividades  práticas 

 dentro  do  período  descrito  neste  relatório,  apenas  ações  administrativas  e  a  realização  de 

 aulas  através  de  lives  online  pelo  Facebook  da  Prefeitura  Municipal  de  Lins.  As  aulas  são 

 ministradas pela nossa Coordenadora Laura Maria e acontece nos dias a seguir: 

 Coordenadora Laura Polastro. 



 Total de Horas aulas: 20 horas. 

 (18 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 As  aulas  por  meio  de  LIVE  tem  duração  de  50  minutos  a  1hora,  sendo  que  os  30  minutos  que 

 antecedem  a  LIVE  são  utilizados  para  a  preparação  do  local,  áudio  e  recados  essenciais  a 

 serem  dados  à  população  quanto  a  utilização  de  máscaras,  limpeza,  utilização  de  álcool  em  gel 

 e objetos que serão utilizados nas aulas. 

 No  mês  passado  foi  enviado  um  relatório  de  retomada  parcial  das  atividades  esportivas  no 

 município, mas ainda não tivemos um retorno da PML. 

 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - VARANDA CULTURAL 

 Assim  como  no  programa  Escola  Aberta  não  estamos  realizamos  as  atividades  presencial 

 do programa VARANDA CULTURAL devido à pandemia. 

 Em  parceria  com  a  Secretaria  de  Cultura  estamos  realizando  algumas  oficinas  online 

 (lives) de algumas linguagens culturais. 

 A  idéia  das  oficinas  é  levar  um  pouco  mais  de  intreterimento  às  famílias  que  estão  de 

 quarentena  devido  a  pandemia  do  COVID19,  essas  oficinas  são  transmitidas  pelas  redes 

 socias da Prefeitura Municipal de Lins e aberta a todos. 

 RELAÇÃO DE HORAS REALIZADAS – DEZEMBRO DE 2020 

 VARANDA CULTURAL ATIVIDADES ONLINE 

 OFICINA DE MIX DANCE 

 ELAÇÃO DE HORAS REALIZADAS – DEZEMBRO DE 2020 



 VARANDA CULTURAL ATIVIDADES ONLINE 

 Professores: Bruna Martin e Daiana Cristina. 

 *Bruna Martin 

 Total de Horas aulas: 20 horas. 

 (18 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 *Daiana Cristina 

 Total de Horas aulas: 20 horas. 

 (18 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 OFICINA DE BEM-ESTAR 

 Professores: Deraldo Ferreira. 

 Total de Horas aulas: 18 horas. 

 (16 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS 

 Produção e exibição de vídeos as segundas, quartas e sextas-feiras. 

 Professores: Andressa Giacomini. 

 Total de Horas aulas: 20 horas. 

 (18 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 TEATRALIZANDO 



 Produção e exibição de vídeos os finais de semana sábado e domingos.  . 

 Professores: João Mendes. 

 Total de Horas aulas: 20 horas. 

 (18 horas aula + 2 horas de reunião, planejamento e organização). 

 RESULTADOS ALCANÇADOS 

 Finalizamos  o  mês  de  dezembro  com  todos  os  espaços  limpos,  organizados  e  adequados 

 para caso precisem ser utilizados, por exemplo, em uma emergência. 

 Nesta  quarentena  necessária  para  que  o  vírus  COVID-19  seja  contido,  estamos  passando 

 por processos de capacitação e qualificação para mehor desempenho de nossas atividades. 

 No  dia-a-dia  os  materiais  necessários  para  o  bem-estar  das  crianças  são  comprados  e 

 utilizados  para  manutenção,  limpeza,  deixando  o  ambiente  diferenciado  e  apropriado  para 

 a recepção futura nos alunos e bem estar dos profissionais envolvidos no projeto. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO 

 Com  o  encerramento  aual  foi  possível  avaliar  de  modo  geral  que  os  objetivos  e 

 metas impostas foram alcançadas. As ações foram bem-sucedidas. 

 Com  isso,  pode-se  concluir  que  o  amadurecimento  organizacional,  nos  impõe 

 desafios  que  exigem  uma  visão  de  planejamento  a  médio  e  longo  prazo.  Para  isso,  é 

 imprescindível  o  engajamento  dos  diversos  segmentos  desenvolvidos  junto  à  comunidade, 

 para  a  garantia  do  sucesso,  determinando  a  continuidade  de  ações  voltadas  para  novos 

 paradigmas.  Dessa  forma,  o  Plano  de  Gestão  não  se  encerra  em  seu  primeiro  ano,  com  a 

 necessária continuidade de seu processo de institucionalização. 



 Nesse  sentido,  há  novas  ações  já  em  fase  de  implementação  e  de  projeto,  que  serão 

 incorporadas  às  atividades  a  serem  desenvolvidas,  visando  o  aprimoramento  para  os 

 próximos  anos,  mantendo  o  desempenho  das  metas  de  forma  transparente,  com 

 responsabilidade, ética, compromisso e sustentabilidade. 

 Associação Educacional Maria do Carmo – AEMC 

 Celso Divno Lemes – Diretor Presidente 


