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Centro de Formação para Crianças e Adolescentes 
CNPJ: 08.996.857/0001-15 

Unidade 1 – Morumbi – Av. Dr. Enodes de Oliveira 1283 – (34) 3211-7010 
Unidade 2 - Campo Alegre – Av. Serra do Mar 411 – (34) 3213-6678 

secretaria.ipolitriz@gmail.com 
www.institutopolitriz.org 

 

 

 

 

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES 
 

ANO: 2018 
 
1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
 
Matriz 
 

 

Nome/ Razão Social: Instituto Politriz 
 

CNPJ: 08.996.857/0001-15 
 

Endereço: Avenida Doutor Enodes de Oliveira, 1283- Bairro Morumbi 
 

Cidade/ UF: Uberlândia MG 
 

Telefone: (34) 3211-7010 

 
Filial 
 

 

Nome/ Razão Social: Instituto Politriz 
 

CNPJ: 08.996.857/0002-04 
 

Endereço: Avenida Serra do Mar, 1154- Bairro Campo Alegre 
 

Cidade/ UF: Uberlândia MG 
 

Telefone: (34) 3213-6678 

1.1. - RESPONSÁVEL PARA CONTATO COM A ENTIDADE OU UNIDADE 

 
 

 Nome: Dorisnei Firmino da Costa 
 

 Cargo: Administradora 
 
 

 DDD/ Telefone: (34) 9 9126-1429 
 

 E-mail:dorisneicosta@yahoo.com.br  

 

2. - RECURSOS HUMANOS 

 

COLABORADORES QUANTIDADE 

Funcionários 09 
Voluntários  08 
Estagiários remunerados 00 
Estagiários não remunerados 00 
Total  17 
Nº de trabalhadores autônomos que prestaram serviços no ano 05 
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3. - DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES/ SERVIÇOS E PROJETOS DESENVOLVIDOS NO 
ANO. 

No exercício de 2018, foram realizadas oficinas socioculturais e educativas totalmente gratuitas, 

planejadas e desenvolvidas durante todo o ano, no contra turno escolar, com atendimento de segunda a 

sexta-feira das 07:30h as 11:30h e 13:00h as 17:00h. 
 

Nas atividades as crianças e adolescentes participam de oficinas de artes, dança, musicalização, artes 

circenses, temáticas, capoeira e outros. 
 

Assim como oficinas/palestras/rodas de conversa referentes a temas transversais para socialização e 

aprendizado da cidadania no cotidiano; bem como, foram realizadas reuniões com os pais e/ou 

responsáveis para fortalecer os vínculos familiares e comunitários. 

 
ATIVIDADES: oficinas Socioculturais e Educativas: 
 

• Descrição: 

 

Dança de Rua: as aulas foram ministradas por um profissional componente do Grupo Balé de Rua. Além dos 

benefícios estéticos, a dança proporcionou doses de relaxamento e diversão, trazendo aos inscritos uma diversidade 

de exercícios que não se encontra em nenhuma outra atividade. Além disso, por envolver música associada ao 

movimento e expressão corporal, traz ao praticante, a sensação de liberdade e vivências diferentes com o corpo. 

 

Tecido Aéreo Acrobático: é uma atividade circense. Com um tecido de aproximadamente 10 metros que fica 

suspenso em uma estrutura metálica, são feitos exercícios de acrobacias que exige habilidade física, equilíbrio e 

concentração.  

 

Capoeira: essa oficina proporciona uma comedida atividade física, potencializando a melhora, dentre outras, da 

capacidade cardiovascular e respiratória, a autoestima e autoconfiança, elimina maus hábitos levando ao correto 

alinhamento corporal, bem como, a oportunidade de conhecer novas culturas. 

 
História em Quadrinhos:  Nas aulas de desenho, a criança aprende a pensar de forma criativa, com a mente aberta. 

Desenvolve habilidades para observar e descrever, analisar e interpretar; a expressar sentimentos com ou sem 

palavras, a trabalhar em grupo, a construir a autoconfiança e sua própria história. 

 

Oficinas de Desenvolvimento Interior: essa atividade contribui na formação humana, cidadã e espiritual das crianças 

e adolescentes. As oficinas oferecem pistas aos inscritos para uma experiência espiritual e religiosa, despertando-os 

para um contato com a realidade transcendental, a centralidade dos sentidos, a importância da ternura, da 

compaixão e do cuidado a tudo que envolvi a vida humana, bem como, desenvolve atitudes que destacam a 

importância do respeito, acolhimento da diversidade e abertura para o diálogo interpessoal, levando-os ao exercício 

do pensamento crítico e conscientizando-os sobre importância de um ambiente pautado pela cultura da paz. 

 

Banda de Música (Unidade 1 – Morumbi): foram oferecidas aprendizagem de trombone, saxofone, flauta 

transversal, trompete e teclado; proporcionando a descoberta de novos talentos e aperfeiçoamento das habilidades 

dos inscritos. Além do mais, a música é um estímulo importante para quem se exercita, pois tem o poder de diminuir 

a sensação de fadiga, dor, cansaço, reduzir o stress, trazendo um sentimento bom de alegria e motivação. 

 

Oficina de Musicalização: nas oficinas de percussão priorizamos a utilização de instrumentos alternativos de 

percussão que surgiram através de pesquisa dos inscritos orientada pelo professor. Os instrumentos são utilizados 

para executar peças compostas para percussão popular e ainda acompanhar músicas do repertório nacional, que 

serão desenvolvidas nas oficinas de flauta doce, violão e Canto Coral. O repertório tralhado nesta oficina foi 

apresentado posteriormente em apresentações culturais em locais púlbicos, escolas e outras entidades. 

 

Atividades Temáticas: são desenvolvidos diversos temas como cidadania, socialização, trabalho em grupo, higiene 

pessoal, conhecimentos gerais, datas comemorativas, conhecimento da história do município e da região, educação 

ambiental, ética, debate sobre acontecimentos relevantes na sociedade, política, prevenção a criminalidade e ao uso 

de drogas, dentre outros. 
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• Objetivo: 

 

O objetivo é realizar um trabalho preventivo e proativo, articulado em ações culturais, educacionais e sociais, 

direcionadas a crianças e adolescentes com perspectiva de uma formação integral do ser humano, promovendo 

espaços de convivência no que tange a formação e socialização de cidadãos ativos na sociedade, para promoção e 

melhoria da qualidade de vida. 

 
• Público Alvo: 

 

Crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, estudantes matriculados e frequentes no ensino fundamental e/ou médio. 

 
• Periodicidade: 

 
Diária 
 

• OBS.: Cada Oficina foi oferecida uma vez por semana nos dois períodos 
 

• Período: 01 de fevereiro de 2018 a 20 de dezembro de 2018. 
 

• Carga horária total: Cada oficina 1 hora e 30 min por semana/por turno - (120 horas – mês, 

incluindo os dois turnos) – 1.200 horas ano. 

 
• Resultados obtidos: 

 
Diante do contexto de vulnerabilidades apresentados nas comunidades em que está situada a Instituição o que foi 

proposto oportunizou espaço de diálogo e troca de experiências, individual e/ou em grupo, como meio de 

prevenção a violência. Com atividades que estimularam o desenvolvimento de habilidades via experiências 

cotidianas e em oficinas socioculturais e educativas, trabalhos em grupo, palestras, eventos, integração e 

aprendizado por meio do estímulo ao protagonismo e a criatividade. As ações promoveram maior interesse para os 

estudos, diminuindo a letargia e melhorando a autoestima, dessa forma os atendidos tornaram-se mais 

disciplinados. 

 

• Nº total de beneficiários atendidos: 
 

Diretamente: 200 crianças e adolescentes, aproximadamente. 
 

 Indiretamente: 330 pessoas (familiares dos inscritos). 
 

• Encaminhamentos:  

 

Foram feitos encaminhamentos de jovens na faixa etária de 14 à 16 anos, para setores de Recursos Humanos de 

empresas parceiras com o intuito de contratação dos adolescentes para o mercado de trabalho, assim como 

encaminhamentos a instituições da rede sócio assistencial, de saúde e educação. 

 
• Atendimentos: 

 

Foram feitos acolhimento e atendimentos sociais individuais e em grupo aos inscritos e seus responsáveis para o 

fortalecendo dos vínculos familiares, assim como encontros, reuniões e momentos de convívio e visitas domiciliares. 

 
• Eventos: 

 

Foram realizadas apresentações culturais em Escolas Estaduais e Municipais do setor, Instituições Governamentais e 

não Governamentais. Segue relação dos principais eventos: 
 

- 05/05: Apresentação do coral/flauta e percussão no Parque do Sabiá; 

- 07/07: Visita a Casa Santa Gemma Galganni; 

- 24/08: Dia MC lanche Feliz; 

- 30/08: Apresentação do Coral do Instituto no Teatro Municipal; 

- 07/09: Desfile do dia 7 de setembro; 
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- 01 e 02/10: Dia de lazer e diversão na Casa X; 

- 17/10: Apresentação do Coral do Instituto na Prefeitura Municipal de Uberlândia/Secretarias de Cultura e 

Desenvolvimento Social; 

- 19/10: 26º Festival de Dança do Triângulo Mineiro; 

- 24/10: Apresentação do Coral do no Hospital Madrecor; 

- 30/10: Gravação do CD – Janelas Encantadas 2018, na TV Bandeirantes; 

- 27/11: Apresentação para os pais e/ou responsáveis na Unidade do Morumbi; 

- 28/11: Apresentação para os pais e/ou responsáveis na Unidade do Campo Alegre; 

- 02/12: Evento dia da Família, na Unidade do Campo Alegre com presença das famílias dos inscritos da duas 

Unidades; 

- 21/11: Apresentação do Coral no espetáculo Janelas Encantadas no Colégio Museu de Uberlândia. 

 
4. – PÚBLICO ALVO PRINCIPAL: 

� Crianças e adolescentes de 06 a 15 anos e 11 meses. 

 

5. – FONTES DE RECURSOS: 
 

( X ) Próprio ( prestação de serviços da entidade, mensalidade, doações)_3,4_% 

(    ) Privado (recursos de doações e parcerias com empresas e entidades privadas) __%  

( X ) Público (recursos de subvenções, convênios e parcerias com órgãos ou entidades públicas) _96_% 

 

6. – ÁREA DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES: 
 
Bairros atendidos pela Unidade 1 
 

Bairros atendidos pela Unidade 2: Campo Alegre, São Jorge, Seringueiras, Laranjeiras, Granada, Assentamento Glória 

Zona de operação: (     ) Rural 

                                   (.X ) Urbana  

                                   (     ) Ambas 

 

7. – REPASSES DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 
 

1) Nome do órgão ou entidade parceira: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Trabalho 

Posição do órgão na estrutura federativa: (   ) Federal, (   ) Estadual ou ( X )Municipal: 

Valor recebido: R$ 314.004,00 (trezentos e quatorze mil e quatro reais). 

Matriz: CNPJ 08.996.857/0001-15 

Número do Termo de Colaboração: 088/2018 

Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018. 

 

2) Nome do órgão ou entidade parceira: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Trabalho 

Posição do órgão na estrutura federativa: (   ) Federal, (   ) Estadual ou ( X ) Municipal: 

Valor recebido: R$ 340.134,00 (trezentos e quarenta mil, cento e trinta e quatro reais). 

Filial: CNPJ 08.996.857/0002-04 

Número do Termo de Colaboração: 087/2018 

Vigência: 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018. 

 

Uberlândia, 31 de dezembro de 2018. 

 

 


