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Relatório de Execução do Objeto – OSC 

 
Nome da Entidade: ONG SAL PARA TERRA CNPJ: 07.006.139/0001-91 

              Nome do Projeto: PROJETO ENGRENAGEM 2 

Identificação do Objeto: CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DA LOCALIDADE DO RETIRO. 

              Eixo Técnico: EDUCAÇÃO – disseminação de práticas restaurativas e de mediação para resolução de conflitos no âmbito da escola.  

              Termo de Fomento nº: Órgão Concedente: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Petrópolis 

              Valor Total de Recursos a Serem Repassados (Valor total do projeto):  R$ 49.996,56 

              Relatório Referente à Parcela nº 01 e 02 Período de Aplicação da parcela: março à agosto 2020. 

              Valor da Parcela:  R$ 25.000,00 (1º) e R$ 24.996,56 (2º) Valor Repassado até o Período:  R$ 49.996,56 

              Gestores Responsáveis: Roberta F. Lepsch Malaquias 
                                           Adilson Malaquias  

 

Identificação do Objeto: 
 
Crianças e Adolescentes da Ong Sal para Terra, em vulnerabilidade social do município de Petrópolis. 
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Metas 
 

Indicadores de Aferição de 
Cumprimento das Metas 

Meios de Verificação 

Psicologia –  
 Melhorar a convivência em grupo, resolução de 

conflitos internos, 
 As atividades em grupo visam trazer temas 

coletivos e vivencias em comum, 
 Organização de peças de teatro, com temas 

como DSTs, violência doméstica, sexualidade. 
 Encaminhamentos para outros profissionais de 

saúde (fonoaudiologia, psiquiatra, neurologia 
etc.. 

 
 

  
 

 As atividades não foram realizadas devido a 
Pandemia do COVID -19; 

 Separação de alimentos; 
 Apoio a entrega de quentinhas. 

 

 
. 

 
 
A presença esta sendo marcada 
na pauta 

Monitoras (quatro)- 
 Atividades lúdicas, clubinho, devocional 
 Cuidados de higiene pessoal – hora da 

escovação, 
 Organização dos alunos para as refeições, 

regras de educação e disciplina, 
 As monitoras são responsáveis pelo dialogo 

ESCOLA X ONG X FAMILIA, onde são 
averiguados o desempenho escolar e 
comportamento dos mesmos. 

 
 As atividades não foram realizadas devido a 

Pandemia do COVID -19; 
 Os funcionários trajam EPIs (equipamento de 

proteção individual) 
 Atividade remota via WhatsApp (com as 

famílias), agendamento médico, informes, 
agendamento para entrega de cesta básica; 

 Distribuição de máscara, álcool em gel,  
 Distribuição de panfletos explicativos sobre 

COVID – 19; 
 Distribuição de refeições: café da manhã, 

almoço e lanche da tarde (sempre com uso de 
máscara, álcool em gel e respeitando o 
distanciamento; 

 
 

A presença esta sendo marcada 
na pauta 
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 Distribuição de cesta básica aos familiares e 
comunidade; 

 Distribuição de kit de higiene pessoal, material 
de limpeza, legumes, frutas e verduras aos 
familiares e comunidade; 

 Distribuição de revistas devocional (trimestral); 
 Distribuição de atividade extracurricular; 
 Festa da Roça, uma semana de comemoração 

e de atividades: ornamentação de espaço, 
comida típica, caracterizadas crianças, prêmios. 

 
 

 

Nº Descrição da Atividade Período de Execução 

1 Psicologia – 
 Organização da peça teatral- ANSIEDADE, VIOLENCIA DOMESTICA, 
ABANDONO- houve grande expectativa dos alunos em torno dos temas abordados, 
sendo necessário atendimento individualizado. Reflexão, exercícios de relaxamento, 
também foi utilizado. Os alunos apresentaram o teatro na quadra da instituição para 
seus colegas, uma forma de englobar a todos e todos refletirem estes temas. (20 
atendimentos) 
Outubro Rosa, foi um tema transversal onde se valorizou a essência feminina, 
prevenção. Alimentação saudável, sendo uma forma de prevenção, foram seis 
encontros de ensaios. (40 atendimentos)  
Foi construído com os alunos o JORNAL MURAL sobre o tema Outubro Rosa forma 
de trabalharem em conjunto um tema abrangente e atual. 

 

 
 As atividades não foram realizadas devido a 

Pandemia do COVID -19; 
 A profissional tem cooperado na organização e 

distribuição do almoço. 
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2 Monitora (1)- Ana  
Responsável pela organização da dispensa 
E fazer as refeições: café da manhã, almoço; o e lanche da tarde. 
Comidas típicas e sobremesas. 

MARÇO A AGOSTO 
Café da manhã e tarde: 3.482 servidos (material 
descartável) 
 
Almoço: 5.695 servidos (material descartável) 
 

3 Monitora  2 – Graziele 
Auxiliou na preparação das refeições, 
Recebimentos e separação de alimentos, para montagem das cestas básicas.  

MARÇO A AGOSTO 
 
782 cestas  

4 Monitora 3.4 (Adriana e Carla) 
Distribuição de: café da manhã e lanche da tarde,  
Almoço,  
Cestas básicas 
E outras doações (álcool em gel, mascaras, kit de higiene pessoal, kit de limpeza, 
hortifrúti, alimentos perecíveis) 
Ornamentação e organização de atividades temáticas: Páscoa, Dias das Mães, 
Festa da Roca, Dia dos pais, aniversario institucional.   
Contato com os pais via WhatsApp 
Marcação de consulta: Medica e odontológica. 

MARÇO A AGOSTO 
Café da manhã e tarde: 3.482 servidos  
(material descartável) 
 
Almoço: 5.695 servidos (material descartável) 
 
782 cestas 
 
523 kits 
 
12 Marcação de consulta: Medica e odontológica. 
 

 

Dificuldades encontradas: 
Em 15 de março de 2020, devido a Pandemia do COVID – 19. Através de Decreto foram suspensas atividades educacionais, comerciais em todo o 
município, de Petrópolis, mas a Ong Sal Para Terra, reinventou-se, e a partir de 01 de abril, retornou com as atividades, por ser sua missão a criança 
e adolescente em vulnerabilidade social dos bairros (Neylor, Comunidade do Alemão, Cocada, São Luiz e adjacências).   
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Soluções adotadas: 
 

 Campanhas na TV, Facebook, Instagram, para arrecadação de gêneros alimentícios, álcool em gel, máscaras etc; 
 Os funcionários trajam EPIs (Equipamento de Proteção Individual) 
 Atividade remota via WhatsApp (com as famílias), agendamento médico, informes, agendamento para entrega de cesta básica; 
 Distribuição de máscara, álcool em gel,  
 Distribuição de panfletos explicativos sobre COVID – 19; 
 Distribuição de refeições: café da manhã, almoço e lanche da tarde (sempre com uso de máscara, álcool em gel e respeitando o 

distanciamento; 
 Comemoração da Páscoa: distribuição de ovos, e caixas de bombom;  
 Distribuição de cesta básica aos familiares e comunidade; 
 Distribuição de kit de higiene pessoal, material de limpeza, legumes, frutas e verduras aos familiares e comunidade; 
 Comemoração do Dia das Mães: distribuição de flores; 
 Distribuição de revistas devocional (trimestral); 
 Distribuição de atividade extracurricular; 
 Comemoração do dia dos pais: distribuição de meias; 
 Festa da Roça, uma semana de comemoração e de atividades: ornamentação do espaço, comida típica, as crianças vieram caracterizadas e 

foram premiadas. 
 Aniversário institucional (21 anos), uma semana de comemorações: Bolo, distribuição de lanche e presentes 
 Distribuição de gorros e meias de lã. 
 Uso de material descartável: copos, talheres de sobremesa, guardanapo, embalagem de quentinha, luvas, máscaras, sacos plásticos. 

 
 
Considerações finais: 
A Pandemia do COVID -19 impossibilitou de realizar atividades planejadas para o PROJETO ENGRENAGEM 2, mas alternativas de atendimento 
surgiram, junto a equipe, sempre objetivando a criança e adolescente em vulnerabilidade, estendendo a famílias da comunidade. 
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Atestamos a veracidade das informações/documentos apresentados, estando à disposição para eventuais 
esclarecimentos e/ou providências que os Gestores da Parceria e/ou a Comissão de Monitoramento considerar 
necessários. 

 

Petrópolis, _______________________________ 

 
 
_______________________________________________________                               CPF: _________________________________ 
Assinatura do Responsável pelo Monitoramento/Avaliação 
 
 
________________________________________________________                             CPF: _________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Organização 
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ANEXO 1 
 

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS, DESPESAS E SALDO 
BANCO: 
Caixa Econômica Federal 

AGÊNCIA: 
1651 

CONTA: 
00022276-0 

PERÍODO: 
Março/2020 à Agosto/2020 

RECEITAS DESPESAS 
Saldo anterior R$ 0,00 Despesas realizadas no período R$ 0,00  

Valor das parcelas recebidas (1º e 2º) R$ 49.996,56 Saldo R$ 50.066,59  

Rendimentos de aplicação R$ 70,03     

TOTAL DA RECEITA R$ 50.066,59 TOTAL DA DESPESA R$ 0,00 

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO 

ESPÉCIE DE 
DOCUMENTO 

 
NÚMERO DO 
DOCUMENTO DATA 

FORNECEDOR OU PRESTADOR DO 
SERVIÇO CNPJ/CPF VALOR 

      

      

      

TOTAL DAS DESPESAS R$ 0,00 
 
_______________________________________ 
             Responsável pela Instituição 
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O Campo abaixo é de uso exclusivo dos Gestores da Parceria (favor não preencher) 

 

ANÁLISE DOS GESTORES DA PARCERIA 

(        ) aprovado o presente Relatório de Execução de Objeto. 

(        ) reprovado  o presente Relatório de Execução de Objeto. 

(   ) aprovado, com ressalva, o presente Relatório de Execução de Objeto. Solicitamos à Organização os seguintes 
esclarecimentos e/ou providências no prazo de _____________ dias a partir da data abaixo: 

 

Nº ESCLARECIMENTOS 
1  
2  
3  
4  
5  

 

Petrópolis, __________________________________ 
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Assinatura dos Gestores do CMDCA:  

 

_____________________________________________________________ 

  

___________________________________________________________________ 

OBSERVAÇÕES: 

1) O prazo para entrega deste relatório é até o vigésimo dia após o término do período da parcela. 
2) Os comprovantes de despesas deverão ficar arquivados na entidade para análise da Comissão de Monitoramento, se esta 

julgar necessário. 
3) Deverão acompanhar este relatório, os extratos bancários da movimentação e aplicação dos recursos. 
4) O relatório deverá ser elaborado de acordo com as parcelas disponibilizadas. 

 

 Anamnese, 
 Oferecer suporte a crianças e adolescentes de 06 a 17 anos que residam em áreas de risco social, 

 Teatro amador, brinquedoteca, desenho livre, entre outros trabalhos ligados a psicologia, 
 Encaminhamentos a outros profissionais da área de saúde (fonoaudiologia, psiquiatra, neurologia, etc) 

 

 


