
ANEXO 1 

 

MODELO DE FREQUÊNCIA DE ATIVIDADES EXTERNAS COM O 

PÚBLICO DESTINATÁRIO 

 

PAPEL TIMBRADO DA ENTIDADE 

(cabeçalho e rodapé com os dados da instituição) 

 

Nome do projeto: 

Atividade: 

Horário: 

Técnicos responsáveis: 

Legenda: (P) Presente  (F) Falta   (FJ) Falta Justificada 

 

Qtd Identificação da criança e/ou 

adolescente (*) 

Assinatura ou identificação de presença 

por legenda (nos casos de crianças que 

não assinam) 

01   

02   

03   

04   

05   

06   

07   

08   

09   

10   

11   

12   

13   

14   

(.....)   

(*) ordem e quantitativo conforme relação de inscritos encaminhada no primeiro 

relatório pedagógico 

 

Faltas /  Justificativas: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

___________________________ 

Técnico(a)  responsável 

 



ANEXO 2 

 

MODELO DE FREQUENCIA DAS OFICINAS 

 

PAPEL TIMBRADO DA ENTIDADE 

(cabeçalho e rodapé com os dados da instituição) 

 

 

Nome do projeto: 

Oficina: 

Mês: 

Turma/turno: 

Educador/Oficineiro: 

Legenda: (P) Presente  (F) Falta   (FJ) Falta Justificada 

 

Qtd. Identificação da 

criança/adolescente 

01 02 03 (....) TOTAL 

DE 

FALTAS 

01       

02       

03       

04       

(....)       

(*) conforme relação de inscritos encaminhada no primeiro relatório pedagógico. 

 

 

Faltas /  Justificativas: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

___________________________ 

Técnico(a) responsável 

 

 

___________________________ 

Coordenador(a) do projeto 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 

 

MODELO DE ATA DE PRESENÇA PARA REUNIÕES  /  ATIVIDADES COM 

AS FAMÍLIAS 

 

PAPEL TIMBRADO DA ENTIDADE 

(cabeçalho e rodapé com os dados da instituição) 

 

 

Nome do projeto: 

Tema / Atividade: 

Local: 

Data: 

Hora: 

Técnicos responsáveis: 

Participação de parcerias: (identificar órgão e representante) 

 

Identificação da 

criança/adolescente (*) 

Idade Identificação do 

responsável 

Parentesco Assinatura 

01     

02     

03     

04     

(....)     

(*) conforme relação de inscritos encaminhada no primeiro relatório pedagógico 

(*) sinalizar se houver grupo de irmãos com a legenda - GI (Grupo de Irmãos) 

 

___________________________ 

Técnico(a) responsável 

 

 

___________________________ 

Representação Parceria 

 

 

___________________________ 

Coordenação do Projeto 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4 

 

MODELO DE PROTOCOLO DE VISITA ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

 

PAPEL TIMBRADO DA ENTIDADE 

(cabeçalho e rodapé com os dados da instituição) 

 

 

Nome do projeto:_____________________________________________________ 

 

Tema / Atividade:_____________________________________________________ 

 

Data:___/____/___ 

 

Horário da visita: das ______ às _________ 

 

Técnicos responsáveis:_________________________________________________ 

 

Função no Projeto:____________________________________________________ 

 

Demanda:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Encaminhamentos:______________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Identificação do Representante da Escola: 

Nome:_________________________________________________________________

Função:_______________________________________________________________ 

 

Assinatura e carimbo (ou número da matrícula):____________________________ 

 

 

___________________________ 

Assinatura do técnico(a) 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5 

 

MODELO DE PROTOCOLO DE VISITA DOMICILIAR 

 

PAPEL TIMBRADO DA ENTIDADE 

(cabeçalho e rodapé com os dados da instituição) 

 

Nome do projeto:_______________________________________________________ 

 

Nome do Beneficiário(a):_________________________________________________ 

 

Identificação da Família: 

 

Responsável:___________________________________________________________ 

 

Parentesco:____________________________________________________________ 

 

Data:____/_____/______ 

 

Horário da visita: das________ às___________ 

 

Técnicos Responsáveis:__________________________________________________ 

 

Demanda:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Encaminhamentos:______________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

______________________ 

Assinatura do técnico(a) 

 

______________________ 

Assinatura da família 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 6 

 

MODELO DE PROTOCOLO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS 

 

PAPEL TIMBRADO DA ENTIDADE 

(cabeçalho e rodapé com os dados da instituição) 

 

Nome do projeto:_______________________________________________________ 

 

Data: ____/_____/_______   Horário da visita: das_____________ às_____________ 

 

Técnico Responsável:____________________________________________________ 

 

Função no projeto:_____________________________________________________ 

 

Identificação do órgão ou equipamento social: 

 

(    ) Conselho Tutelar     (    ) CRAS    (    ) CREAS   (    ) DPCA 

 

(    ) Ministério Público   (    )Vara da Infância     (   ) SCFV 

 

(    ) Serviços de Saúde: __________________________________________________ 

 

(    ) OSC:_____________________________________________________________ 

 

(    ) Outros:___________________________________________________________ 

 

Demanda:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Encaminhamentos:______________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Representante do órgão: 

 

Nome:________________________________________________________________ 

Função:_______________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo (ou número de matrícula:_____________________________ 

 

______________________ 

Assinatura do técnico(a) 

 



ANEXO 7 

 

RELAÇÃO NOMINAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS 

PROJETO FMCA 

Preencher em ordem alfabética / Identificar projeto e ano de execução 

Encaminhar no 1° Relatório Pedagógico em 28/10/19 e no 31/10/19 

 

 

N° Nome completo e 

filiação 

idade Data de 

nascimento 

Endereço completo / 

telefone/ Escolha e série  

N° certidão de 

nascimento ou 

CPF 

01 Nome: 

Pai: 

Mãe: 

    

 

02 Nome: 

Pai: 

Mãe: 

    

 

03 Nome: 

Pai: 

Mãe: 

    

 

04 Nome: 

Pai: 

Mãe: 

    

 

05 Nome: 

Pai: 

Mãe: 

    

 

06 Nome: 

Pai: 

Mãe: 

    

 

07 Nome: 

Pai: 

Mãe: 

    

 

(...) Nome: 

Pai: 

Mãe: 

    

 

OBS: NA RELAÇÃO DO DIA 31/10/19,  IDENTIFICAR SUBSTITUIÇÕES E 

EVAÇÕES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 8 

 

            

(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA INSTITUIÇÃO) 

 

 

 

 

 

1. Identificação da Organização da Sociedade Civil: 

 

Organização da Sociedade 

Civil 

 SIGLA -  

Endereço de realização das 

atividades 

 RPA -  

Ponto de Referência  

Dirigente ou Representante 

Legal da Instituição 

 

Telefone institucional  

E-mail institucional  

 

2. Identificação do Projeto: 

 

Título do Projeto  

Eixo do Projeto  

Endereço de realização das 

atividades 

 RPA -  

Ponto de Referência  

Coordenador(a) do Projeto  

 

3. Relatório Pedagógico: 

 

  

Relatório Pedagógico referente 

ao:  

1º Bimestre (     ) Período de execução: 

2º Bimestre (      ) Período de execução: 

 

 

 

 

 

RREELLAATTÓÓRRIIOO  PPRREESSTTAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOONNTTAASS  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAASS    

FFuunnddoo  MMuunniicciippaall  ddaa  CCrriiaannççaa  ee  ddoo  AAddoolleesscceennttee  ––  22001199  

CCOOMMDDIICCAA//  RReecciiffee  

VViiggêênncciiaa  0033//0099//22001199  aa  3300//0044//22002200  

  

  

  



4. Registrar o quantitativo do público destinatário atendido diretamente neste 

período do projeto: 

 

Crianças  Faixa etária  

Adolescentes  Faixa etária  

Público feminino  Público masculino  

Total de beneficiários diretos:  

 

 

5. Registrar as atividades realizadas com as crianças e adolescentes atendidas de 

forma direta neste período do projeto, conforme cronograma do plano de 

trabalho: 

 

                Atividades/Ações            Data Carga Horária 
Resultados 

alcançados 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Encaminhar em complemento a este relatório: Atas de Participação nas atividades externas 

(passeios e outros), Atas de Frequência das Oficinas; 

 

6. Inserir neste campo do relatório imagens fotográficas das atividades e ações 

realizadas neste período do projeto, seguindo os seguintes critérios (máximo de 

10 fotografias, identificar na legenda a atividade realizada com data): 

 

 
 



7. Descreva as atividades realizadas com as famílias dos participantes diretos do 

projeto: 

 

Atividade 

Tema 

 

Data Grau de 

parentesco 

Técnicos 

responsáveis 

 

Total de 

participantes 

Resultados 

alcançados 

nesta fase do 

projeto 

      

      

      

      

      

 

Encaminhar em complemento a este relatório: Atas de Participação das atividades, 

Protocolos de Visitas as Famílias;  

 

8. Mencionar os parceiros e as articulações realizadas durante este período. 

 

 

PARCEIROS/ARTICULAÇÕES: 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

PERÍODO/DURAÇÃO 

   

   

   

 

 

 

 

 

 



9. Registre os encaminhamentos realizados no período aos órgãos do Sistema de 

Garantia de Direitos: 

 

PARCERIAS ENCAMINHAMENTOS 

REALIZADOS 

QUANTIDADE 

CRAS   

CREAS   

SISTEMA DE SAÚDE   

CONSELHO TUTELAR   

EDUCAÇÃO   

ONG´S   

SISTEMA DE 

SEGURANÇA E 

JUSTIÇA 

  

REDES E FÓRUNS   

SDSDH/SCFV   

OUTROS   

 

10. Aponte resumidamente (em até 08 linhas) em cada quadro, os pontos frágeis 

no desenvolvimento das ações (se houver), registrando também as estratégias 

adotadas para a solução: 

 

 

Principais problemas identificados 

 

Estratégias adotadas  

  

  

 

 



11. Campo para informações complementares; incluir neste espaço ações 

exitosas desenvolvidas no projeto nesta fase e, que foram relevantes para o 

público direto e suas famílias:                                                                     

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

12. Anexar apenas no 1º relatório pedagógico: (as fichas ou instrumentais de 

seleção ou cadastramento das crianças e os adolescentes atendidas pelo projeto, 

Relação Nominal de todos os participantes diretos) ENCAMINHAR APENAS EM 

ANEXO ao 1º RELATÓRIO PEDAGÓGICO. 

 

 

 

13. ANEXOS (envio obrigatório), conforme disposto no Manual Pedagógico de 

Prestação de Contas e Edital FMCA Resolução COMDICA nº 023_2019. 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do Coordenador/a do projeto 

 

(Rubricar todas as páginas deste relatório) 

 

Recife, _______ de ________________________  de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 9 
 

  (UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA INSTITUIÇÃO) 

 
 
 

 

 

1.Identificação da Organização da Sociedade Civil: 

Organização da Sociedade Civil  SIGLA -  

Endereço da Organização da 
Sociedade Civil 

 RPA -  

Ponto de Referência  

Dirigente ou Representante 
Legal da Instituição 

 

Telefone institucional  

E-mail institucional  

 
2.Identificação do Projeto: 

Título do Projeto  

Eixo do Projeto  

Endereço de realização das 
atividades  

 RPA -  

Ponto de Referência  

Coordenador(a) do Projeto  

 
3.Estrutura do Projeto (Consultar o Plano de Trabalho): 

Objetivo Geral (conforme Plano de Trabalho) 

 

Metodologia (conforme Plano de Trabalho) 

 

Houve necessidade de alteração da metodologia de trabalho? Se sim, justifique: 

 

RREELLAATTÓÓRRIIOO  DDEE  IIMMPPAACCTTOO    
((EEIIXXOO  11))  AACCOOLLHHIIMMEENNTTOO  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  

EEddiittaall  FFuunnddoo  MMuunniicciippaall  ddaa  CCrriiaannççaa  ee  ddoo  AAddoolleesscceennttee  ––  22001199  

CCOOMMDDIICCAA//  RReecciiffee  

VViiggêênncciiaa  0033//0099//22001199  aa  3300//0044//22002200  

  

  

  

  



 
4.Indicadores do atendimento ofertado: (informar quantitativamente para fins de 
levantamento do nível de desenvolvimento social dos/as beneficiários/as diretos 
visando a formulação, monitoramento e avaliação dos projetos pelo COMDICA)  

 

 

Ações (conforme Plano de Trabalho)   Resultados Alcançados (conforme Plano de Trabalho) 

  

Perfil do território onde serão desenvolvidas as ações (conforme plano de trabalho): 

 

Perfil do público destinatário (crianças, adolescentes e famílias), apontando a situação de 

vulnerabilidade ou violação (conforme plano de trabalho): 

 

Número de inscritos no projeto, especificando o número crianças, adolescentes e suas famílias 

(conforme plano de trabalho): 

Público Faixa Etária Quantitativo Geral 

Crianças   

Adolescentes   

Famílias   

Beneficiários por gênero Feminino Masculino 

  

Beneficiários Quantitativo Geral  

Critérios de inscrição de crianças/adolescentes e suas famílias no projeto (conforme plano de 

trabalho): 

 



5.Recursos Humanos: 
Quantidade de profissionais vinculados 

ao projeto                
 

Quantidade de voluntários que atuaram 

no projeto 
 

Quantidade de profissionais vinculados 

ao projeto e pagos através de 

contrapartida 

 

Houve substituição de profissionais na 

equipe do projeto? (Se houve informar 

o nome do profissional, período da 

substituição, função desempenhada e 

tipo de vínculo) 

 

 

6.Planejamento e Participação da Equipe no Desenvolvimento das Ações: 
Calendário das reuniões de equipe  

Pautas das reuniões / temáticas  

Como são realizados os registros da 

participação da equipe nas reuniões 

(anexar atas de participação, com data, 

horário e pauta) 

 

De que maneiras a equipe desenvolveu 

os materiais pedagógicos utilizados nas 

atividades? (Responsáveis na execução) 

 

 

7.Formação continuada da equipe do projeto: 

Houve a participação da equipe em 

capacitações, seminários e outras 

atividades? 

 

Anexar certificado de participação, 

fotos ou ata de frequência. 
 

 

 

 



8.Articulações e Parcerias: 

A entidade realizou articulações para o desenvolvimento das ações no projeto? (Informar nos 

quadros abaixo) 

                      Tipo de Articulações                    Especificar o parceiro 

  

  

  

  

  

 

9.Registre os encaminhamentos realizados durante todo o período de vigência do 
projeto aos órgãos do Sistema de Garantia de Direitos: 

PARCERIAS ENCAMINHAMENTOS 

REALIZADOS 

QUANTIDADE 

CRAS   

CREAS   

SISTEMA DE SAÚDE   

CONSELHO TUTELAR   

EDUCAÇÃO   

ONG´S   

SISTEMA DE SEGURANÇA E 

JUSTIÇA 

  

REDES E FÓRUNS   

SDSDH/SCFV   

OUTROS   

 

 
 
 



10.Participação do público direto do projeto no FOSCAR – Fórum Social da Criança e 
do Adolescente: 

Houve a participação das crianças e 

adolescentes no FOSCAR – Fórum 

Social da Criança e do Adolescente? 

 

Informar (meses/datas e horários) 

das participações no FOSCAR 
 

 

11. Público Beneficiário (crianças e adolescentes):  

Identificar nos quadros abaixo sobre as (substituições e evasões), caso tenham ocorrido durante a 

vigência do projeto: 

Quantificar o número de substituições 

(Anexar a relação nominal) 
 

Quantificar o número de evasões  

(Anexar a relação nominal) 
 

 

2ª PARTE DO RELATÓRIO 

QUESTÕES ESPECÍFICAS: EIXO – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 

 
12.Quantifique o total de crianças e/ou adolescentes em situação de acolhimento 
institucional durante o período de execução do projeto?       

Crianças   

Adolescentes  

 

Reinserção Familiar  

Adoção  

Recolocação em Família 

Extensa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



13. Sinalize quais os motivos/razões para o acolhimento, mais recorrentes durante a 
execução do projeto: 

Extrema pobreza  

Abandono pela família de 

origem 
 

Situação de Rua                                   

Dependência de álcool ou 

outras drogas dos pais ou 

responsável 

 

Violência Doméstica e 

Sexual 

 

Orfandade  

Negligência   

 

14. Deste público atendido quantos foram reinseridos nas suas famílias de origem, 
por tutela concedida a família extensa ou adoção por família substituta?        

Família de Origem  

Família Substituta  

Família Extensa  

 

15.Quantas crianças e adolescentes não foram reinseridas nas famílias? Justificar 
individualmente, sem identificar nominalmente só as iniciais: (com base no PIA – Plano 
Individual de Atendimento) 

                  

Crianças  

Adolescentes  

      

Iniciais 

(nome) 

Registro sucinto sobre a justificativa da não reinserção da criança ou 

adolescente (individualmente). 

  

  

 

16. Quantas crianças e adolescentes não foram reinseridas nas famílias? 
Justificar individualmente, sem identificar nominalmente só as iniciais: (com 
base no PIA – Plano Individual de Atendimento) 
 

Crianças  

Adolescentes  

  

 



Iniciais 

(nome) 

Descreva sucintamente quais as ações realizadas para o 

acompanhamento pós-reinserção familiar e período de execução. 

(individualmente) 

  

  

 

17.Que ações foram desenvolvidas na instituição com o objetivo de promover o 
protagonismo infanto-juvenil do público atendido?  

 

 

 

18. Dos casos atendidos de acolhimento institucional quais das crianças e 
adolescentes foram encaminhados pelos órgãos competentes (Conselho Tutelar, 
GPCA, Ministério Público, Juizado da Infância e da Juventude)? Quantos? (Identificá-
los na Relação Nominal) 

Conselho Tutelar RPA Nº de Encaminhamentos 

DPCA - Departamento de Polícia da 

Criança e do Adolescente 

  

Ministério Público   

Juizado da Primeira Infância   

 
19. Quais os encaminhamentos realizados para os casos de acompanhamento as 
crianças e adolescentes em processo de reinserção familiar atendidos no 
projeto?  

 

 

 

 

 

 

 

 



3ª PARTE DO RELATÓRIO 

IMPACTO SOCIAL  

 
20.Descrever as ações/atividades apontadas no plano de trabalho contribuíram para 
o entendimento, por parte do público participante sobre a Política de Atendimento à 
Criança e ao Adolescente? 

 

 
21. O projeto foi capaz de integrar ou contribuir diretamente na formulação e 
implementação de políticas públicas? Em caso afirmativo, cite a ação específica 
realizada e de forma ocorreu o processo. 

 

 

22. Durante a execução do projeto quais as dificuldades internas para sua 
operacionalização? Aponte quais as estratégias buscadas para superá-las. 

 

 

23.De todas as ações desenvolvidas nas etapas do projeto quais delas destacam-se 
como mais exitosas. Aponte o impacto gerado nas crianças, adolescentes e suas 
famílias. 

 

Ótimo  Em quais aspectos? 

 

Bom  Em quais aspectos? 

 

Regular  Em quais aspectos? 

 



24. Da meta de atendimento proposta pela OSC qual a sua avaliação quanto ao 
grau de satisfação do público destinatário durante todo o projeto. Justificando 
sua resposta. 

 

 

 

25. Quais as formas adotadas pela OSC para sustentabilidade das ações deste 
projeto após a conclusão do período de vigência e financiamento do mesmo? Em 
caso de não continuidade descrever também os motivos. 

 

 

26. Campo para informações complementares; incluir neste espaço ações que não 
fizeram parte do escopo do PROJETO mas que contribuíram para o seu êxito. 
Destaque sobretudo o impacto destas junto ao público direto participante deste 
projeto. 

 

27.ANEXOS: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Anexar a este Relatório de Impacto (RELAÇÃO NOMINAL DE TODOS OS 

PARTICIPANTES, FICHAS DE CADASTRO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES que foram 

incluídos durante a execução do projeto)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28. Encaminhar em anexo a este RELATÓRIO DE IMPACTO todos os instrumentais 
comprobatórios referentes a execução das atividades realizadas do período de 
01 de fevereiro até 30 de abril. Conforme disposto no Manual Pedagógico de 
Prestação de Contas e Edital FMCA Resolução COMDICA nº 023_2019. 

 

29. Inserir neste campo do relatório, imagens fotográficas das atividades e ações 
do projeto realizadas no período de 01 de fevereiro a 30 de abril 2020 seguindo 
os seguintes critérios (máximo de 10 fotografias, identificar na legenda a 
atividade realizada com data). 
 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do Coordenador/a do projeto 

 

(Rubricar todas as páginas deste relatório) 

 

 

 

Recife, _______ de ________________________  de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 10 
(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA INSTITUIÇÃO) 

 
 
 

 

 

 

1.Identificação da Organização da Sociedade Civil: 

Organização da Sociedade Civil  SIGLA -  

Endereço da Organização da 
Sociedade Civil 

 RPA -  

Ponto de Referência  

Dirigente ou Representante 
Legal da Instituição 

 

Telefone institucional  

E-mail institucional  

 
2.Identificação do Projeto: 

Título do Projeto  

Eixo do Projeto  

Endereço de realização das 
atividades  

 RPA -  

Ponto de Referência  

Coordenador(a) do Projeto  

 
3.Estrutura do Projeto (Consultar o Plano de Trabalho): 

Objetivo Geral (conforme Plano de Trabalho) 

 

Metodologia (conforme Plano de Trabalho) 

 

Houve necessidade de alteração da metodologia de trabalho? Se sim, justifique: 

 

RREELLAATTÓÓRRIIOO  DDEE  IIMMPPAACCTTOO    

((EEIIXXOO  22))  VVIIOOLLÊÊNNCCIIAA  SSEEXXUUAALL  EE  DDOOMMÉÉSSTTIICCAA  CCOONNTTRRAA    

CCRRIIAANNÇÇAASS  EE  AADDOOLLEESSCCEENNTTEE  

EEddiittaall  FFuunnddoo  MMuunniicciippaall  ddaa  CCrriiaannççaa  ee  ddoo  AAddoolleesscceennttee  ––  22001199  

CCOOMMDDIICCAA//  RReecciiffee  

VViiggêênncciiaa  0033//0099//22001199  aa  3300//0044//22002200  

  

  

  

  



 
4. Indicadores do atendimento ofertado: (informar quantitativamente para fins de 
levantamento do nível de desenvolvimento social dos/as beneficiários/as diretos 
visando a formulação, monitoramento e avaliação dos projetos pelo COMDICA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ações (conforme Plano de Trabalho)   Resultados Alcançados (conforme Plano de Trabalho) 

  

Perfil do território onde serão desenvolvidas as ações (conforme plano de trabalho): 

 

Perfil do público destinatário (crianças, adolescentes e famílias), apontando a situação de 

vulnerabilidade ou violação (conforme plano de trabalho): 

 

Número de inscritos no projeto, especificando o número crianças, adolescentes e suas famílias 

(conforme plano de trabalho): 

Público Faixa Etária Quantitativo Geral 

Crianças   

Adolescentes   

Famílias   

Beneficiários por gênero Feminino Masculino 

  

Beneficiários Quantitativo Geral  

Critérios de inscrição de crianças/adolescentes e suas famílias no projeto (conforme plano de 

trabalho): 

 

 



5. Recursos Humanos: 
Quantidade de profissionais vinculados 

ao projeto                
 

Quantidade de voluntários que atuaram 

no projeto 
 

Quantidade de profissionais vinculados 

ao projeto e pagos através de 

contrapartida 

 

Houve substituição de profissionais na 

equipe do projeto? (Se houve informar 

o nome do profissional, período da 

substituição, função desempenhada e 

tipo de vínculo) 

 

 

6. Planejamento e Participação da Equipe no Desenvolvimento das Ações: 

Calendário das reuniões de equipe  

Pautas das reuniões / temáticas  

Como são realizados os registros da 

participação da equipe nas reuniões 

(anexar atas de participação, com data, 

horário e pauta) 

 

De que maneiras a equipe desenvolveu 

os materiais pedagógicos utilizados nas 

atividades? (Responsáveis na execução) 

 

 

7. Formação continuada da equipe do projeto: 

Houve a participação da equipe em 

capacitações, seminários e outras 

atividades? 

 

Anexar certificado de participação, 

fotos ou ata de frequência. 
 

 

8. Articulações e Parcerias: 

A entidade realizou articulações para o desenvolvimento das ações no projeto? (Informar nos 

quadros abaixo) 

                      Tipo de Articulações                    Especificar o parceiro 

  

  

  



9. Registre os encaminhamentos realizados durante todo o período de vigência do 
projeto aos órgãos do Sistema de Garantia de Direitos: 

PARCERIAS ENCAMINHAMENTOS 

REALIZADOS 

QUANTIDADE 

CRAS   

CREAS   

SISTEMA DE SAÚDE   

CONSELHO TUTELAR   

EDUCAÇÃO   

ONG´S   

SISTEMA DE SEGURANÇA E 

JUSTIÇA 

  

REDES E FÓRUNS   

SDSDH/SCFV   

OUTROS   

 

10.Participação do público direto do projeto no FOSCAR – Fórum Social da Criança e 
do Adolescente: 

Houve a participação das crianças e 

adolescentes no FOSCAR – Fórum 

Social da Criança e do Adolescente? 

 

Informar (meses/datas e horários) 

das participações no FOSCAR 
 

 

11. Público Beneficiário (crianças e adolescentes):  

Identificar nos quadros abaixo sobre as (substituições e evasões), caso tenham ocorrido durante a 

vigência do projeto: 

Quantificar o número de substituições 

(Anexar a relação nominal) 
 

Quantificar o número de evasões 

(Anexar a relação nominal) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2ª PARTE DO RELATÓRIO 

QUESTÕES ESPECÍFICAS: EIXO - VIOLÊNCIA SEXUAL E DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇAS 

E ADOLESCENTES 

 

12. Que ações específicas executadas pelo projeto podem ser identificadas como 
preventivas a vulnerabilidade do público alvo à violência doméstica e sexual? 

 

13. Quais ações preventivas desenvolvidas pelo projeto podem servir de modelo 
para replicação em outros projetos e espaços sociais? 

 

14. Das crianças e adolescentes atendidos, citar o quantitativo de casos suspeitos de 
violência doméstica e/ou sexual. 

 

15. Destes casos suspeitos, quantos se confirmaram? 

 

16. Dos casos atendidos de violência doméstica e/ou sexual contra crianças e 
adolescentes, quantos foram notificados aos órgãos competentes (Conselho 
Tutelar, GPCA, Ministério Público, Juizado da Infância e da Juventude)? Quais? 
(Identificá-los na Relação Nominal) 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. Se não houve notificação, justifique: 

 

 

18. Quais os encaminhamentos realizados para os casos de violência doméstica e/ou 
sexual atendidos no projeto?  

 

 

19. Como ocorreram os atendimentos a esses casos?  

 

 
20. Haverá continuidade e acompanhamento dos casos com o fim do projeto? Quais 

os encaminhamentos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3ª PARTE DO RELATÓRIO 

IMPACTO SOCIAL  

 

21. Descrever as ações/atividades apontadas no plano de trabalho contribuíram 
para o entendimento, por parte do público participante sobre a Política de 
Atendimento à Criança e ao Adolescente? 

 

 

22. O projeto foi capaz de integrar ou contribuir diretamente na formulação e 
implementação de políticas públicas? Em caso afirmativo, cite a ação específica 
realizada e de forma ocorreu o processo. 

 

 

23. Durante a execução do projeto quais as dificuldades internas para sua 
operacionalização? Aponte quais as estratégias buscadas para superá-las. 

 

 

24. De todas as ações desenvolvidas nas etapas do projeto quais delas destacam-se 
como mais exitosas. Aponte o impacto gerado nas crianças, adolescentes e suas 
famílias. 

 

 

Ótimo  Em quais aspectos? 

 

Bom  Em quais aspectos? 

 

Regular  Em quais aspectos? 

 



25. Da meta de atendimento proposta pela OSC qual a sua avaliação quanto ao grau 
de satisfação do público destinatário durante todo o projeto. Justificando sua 
resposta. 

 

 

 

 

26. Quais as formas adotadas pela OSC para sustentabilidade das ações deste 
projeto após a conclusão do período de vigência e financiamento do mesmo? Em 
caso de não continuidade descrever também os motivos. 

 

 

27. Campo para informações complementares; incluir neste espaço ações que não 
fizeram parte do escopo do PROJETO mas que contribuíram para o seu êxito. 
Destaque sobretudo o impacto destas junto ao público direto participante deste 
projeto. 

 

28. ANEXOS: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Anexar a este Relatório de Impacto (RELAÇÃO NOMINAL DE TODOS OS 

PARTICIPANTES, FICHAS DE CADASTRO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES que foram 

incluídos durante a execução do projeto)  

 

 

 

29. Encaminhar em anexo a este RELATÓRIO DE IMPACTO todos os instrumentais 
comprobatórios referentes a execução das atividades realizadas do período de 
01 de fevereiro até 30 de abril. Conforme disposto no Manual Pedagógico de 
Prestação de Contas e Edital FMCA Resolução COMDICA nº 023_2019. 

 

 

 

 



 

30. Inserir neste campo do relatório, imagens fotográficas das atividades e ações do 
projeto realizadas no período de 01 de fevereiro a 30 de abril 2020 seguindo os 
seguintes critérios (máximo de 10 fotografias, identificar na legenda a atividade 
realizada com data). 
 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do Coordenador/a do projeto 

 

(Rubricar todas as páginas deste relatório) 

 

 

 

Recife, _______ de ________________________  de 2019. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 11 

(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA INSTITUIÇÃO) 
 
 
 

 

 

1.Identificação da Organização da Sociedade Civil: 

Organização da Sociedade Civil  SIGLA -  

Endereço da Organização da 
Sociedade Civil 

 RPA -  

Ponto de Referência  

Dirigente ou Representante 
Legal da Instituição 

 

Telefone institucional  

E-mail institucional  

 
2.Identificação do Projeto: 

Título do Projeto  

Eixo do Projeto  

Endereço de realização das 
atividades  

 RPA -  

Ponto de Referência  

Coordenador(a) do Projeto  

 
3.Estrutura do Projeto (Consultar o Plano de Trabalho): 

Objetivo Geral (conforme Plano de Trabalho) 

 

Metodologia (conforme Plano de Trabalho) 

 

Houve necessidade de alteração da metodologia de trabalho? Se sim, justifique: 

 

RREELLAATTÓÓRRIIOO  DDEE  IIMMPPAACCTTOO    

((EEIIXXOO  33))  SSIITTUUAAÇÇÃÃOO  DDEE  RRUUAA  DDEE  CCRRIIAANNÇÇAASS  EE  AADDOOLLEESSCCEENNTTEESS  

EEddiittaall  FFuunnddoo  MMuunniicciippaall  ddaa  CCrriiaannççaa  ee  ddoo  AAddoolleesscceennttee  ––  22001199  

CCOOMMDDIICCAA//  RReecciiffee  

VViiggêênncciiaa  0033//0099//22001199  aa  3300//0044//22002200  

  

  

  



 
4.Indicadores do atendimento ofertado: (informar quantitativamente para fins de 
levantamento do nível de desenvolvimento social dos/as beneficiários/as diretos 
visando a formulação, monitoramento e avaliação dos projetos pelo COMDICA)  

 

 

 

 

 

 

Ações (conforme Plano de Trabalho)   Resultados Alcançados (conforme Plano de Trabalho) 

 

 

 

Perfil do território onde serão desenvolvidas as ações (conforme plano de trabalho): 

 

Perfil do público destinatário (crianças, adolescentes e famílias), apontando a situação de 

vulnerabilidade ou violação (conforme plano de trabalho): 

 

Número de inscritos no projeto, especificando o número crianças, adolescentes e suas famílias 

(conforme plano de trabalho): 

Público Faixa Etária Quantitativo Geral 

Crianças   

Adolescentes   

Famílias   

Beneficiários por gênero Feminino Masculino 

  

Beneficiários Quantitativo Geral  

Critérios de inscrição de crianças/adolescentes e suas famílias no projeto (conforme plano de 

trabalho): 

 

 



5.Recursos Humanos: 
Quantidade de profissionais vinculados 

ao projeto                
 

Quantidade de voluntários que atuaram 

no projeto 
 

Quantidade de profissionais vinculados 

ao projeto e pagos através de 

contrapartida 

 

Houve substituição de profissionais na 

equipe do projeto? (Se houve informar 

o nome do profissional, período da 

substituição, função desempenhada e 

tipo de vínculo) 

 

 

6.Planejamento e Participação da Equipe no Desenvolvimento das Ações: 

Calendário das reuniões de equipe  

Pautas das reuniões / temáticas  

Como são realizados os registros da 

participação da equipe nas reuniões 

(anexar atas de participação, com data, 

horário e pauta) 

 

De que maneiras a equipe desenvolveu 

os materiais pedagógicos utilizados nas 

atividades? (Responsáveis na execução) 

 

 

7.Formação continuada da equipe do projeto: 

Houve a participação da equipe em 

capacitações, seminários e outras 

atividades? 

 

Anexar certificado de participação, 

fotos ou ata de frequência. 
 

 

8.Articulações e Parcerias: 

A entidade realizou articulações para o desenvolvimento das ações no projeto? (Informar nos 

quadros abaixo) 

                      Tipo de Articulações                    Especificar o parceiro 

  

  

  



9.Registre os encaminhamentos realizados durante todo o período de vigência do 
projeto aos órgãos do Sistema de Garantia de Direitos: 

PARCERIAS ENCAMINHAMENTOS 

REALIZADOS 

QUANTIDADE 

CRAS   

CREAS   

SISTEMA DE SAÚDE   

CONSELHO TUTELAR   

EDUCAÇÃO   

ONG´S   

SISTEMA DE SEGURANÇA E 

JUSTIÇA 

  

REDES E FÓRUNS   

SDSDH/SCFV   

OUTROS   

 

10.Participação do público direto do projeto no FOSCAR – Fórum Social da Criança e 
do Adolescente: 

Houve a participação das crianças e 

adolescentes no FOSCAR – Fórum 

Social da Criança e do Adolescente? 

 

Informar (meses/datas e horários) 

das participações no FOSCAR 
 

 

11.Público Beneficiário (crianças e adolescentes):  

Identificar nos quadros abaixo sobre as (substituições e evasões), caso tenham ocorrido durante a 

vigência do projeto: 

Quantificar o número de substituições 

(Anexar a relação nominal) 
 

Quantificar o número de evasões 

(Anexar a relação nominal) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2ª PARTE DO RELATÓRIO 

QUESTÕES ESPECÍFICAS: EIXO SITUAÇÃO DE RUA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES  

 

 

12.Que ações específicas executadas pelo projeto podem ser identificadas como 
preventivas a vulnerabilidade do público alvo à Situação de Rua? 

 

13.Quanto à atuação com ênfase na educação social de rua (abordagem), analise as 
estratégias priorizadas pelo projeto assim como a contribuição das mesmas para o 
alcance dos resultados esperados. 

 

14.Identifique os resultados que apontam como o projeto contribuiu para o 
reestabelecimento dos vínculos comunitários e familiares 

 

15.Apresente indicativos da relevância do projeto no que se refere aos anseios e 
necessidades da comunidade local. 

 

16.Descreva os indicativos que o projeto executado promoveu a efetivação do 
protagonismo infanto-juvenil (consciência de pertencimento, participação em outros 
espaços sociais, autonomia, pensamento crítico, Atitude participativa). 

 

 

 

 

 

 

 



17.A equipe identificou mudanças alcançadas além das metas previstas pelo projeto? 
Se sim, quais? Em caso negativo, compartilhe as barreiras de impedimento. 

 

 

18.Quais os encaminhamentos realizados para os casos de crianças e adolescentes 
em situação de rua atendidos pela OSC através deste projeto?  

 

 

19.Dos casos atendidos de crianças e adolescentes em situação de rua atendidos 
neste projeto, quantos foram notificados aos órgãos competentes (Conselho Tutelar, 
GPCA, Ministério Público, Juizado da Infância e da Juventude)? Quais? (Identificá-los 
na Relação Nominal) 

 

20.Se não houve notificação, justifique: 

 

 

 
21.Haverá continuidade e acompanhamento dos casos com o fim do projeto? Quais 
os encaminhamentos?  

 

 

 

 

 



3ª PARTE DO RELATÓRIO 

IMPACTO SOCIAL  

 
22.Descrever as ações/atividades apontadas no plano de trabalho contribuíram para 
o entendimento, por parte do público participante sobre a Política de Atendimento à 
Criança e ao Adolescente? 

 

 

23.O projeto foi capaz de integrar ou contribuir diretamente na formulação e 
implementação de políticas públicas? Em caso afirmativo, cite a ação específica 
realizada e de forma ocorreu o processo. 

 

 

24.Durante a execução do projeto quais as dificuldades internas para sua 
operacionalização? Aponte quais as estratégias buscadas para superá-las. 

Aponte quais as estratégias buscadas para superá-las? 

 

 

 

 

 

 

Ótimo  Em quais aspectos? 

 

Bom  Em quais aspectos? 

 

Regular  Em quais aspectos? 

 

 



25.De todas as ações desenvolvidas nas etapas do projeto quais delas destacam-se 
como mais exitosas. Aponte o impacto gerado nas crianças, adolescentes e suas 
famílias. 

 

 

26.Da meta de atendimento proposta pela OSC qual a sua avaliação quanto ao grau 
de satisfação do público destinatário durante todo o projeto. Justificando sua 
resposta. 

 

 

27. Quais as formas adotadas pela OSC para sustentabilidade das ações deste projeto 
após a conclusão do período de vigência e financiamento do mesmo? Em caso de não 
continuidade descrever também os motivos. 

 

 

28. Campo para informações complementares; incluir neste espaço ações que não 
fizeram parte do escopo do PROJETO mas que contribuíram para o seu êxito. 
Destaque sobretudo o impacto destas junto ao público direto participante deste 
projeto. 

 

29.ANEXOS: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Anexar a este Relatório de Impacto (RELAÇÃO NOMINAL DE TODOS OS 

PARTICIPANTES, FICHAS DE CADASTRO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES que foram 

incluídos durante a execução do projeto)  

 

 

 

 



30.Encaminhar em anexo a este RELATÓRIO DE IMPACTO todos os instrumentais 
comprobatórios referentes a execução das atividades realizadas do período de 01 de 
fevereiro até 30 de abril. Conforme disposto no Manual Pedagógico de Prestação de 
Contas e Edital FMCA Resolução COMDICA nº 023_2019. 
 

31.Inserir neste campo do relatório, imagens fotográficas das atividades e ações do 
projeto realizadas no período de 01 de fevereiro a 30 de abril 2020 seguindo os 
seguintes critérios (máximo de 10 fotografias, identificar na legenda a atividade 
realizada com data). 
 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do Coordenador/a do projeto 

 

(Rubricar todas as páginas deste relatório) 

 

 

 

Recife, _______ de ________________________  de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 12 

 

(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA INSTITUIÇÃO) 

 
 
 

 

 

1.Identificação da Organização da Sociedade Civil: 

Organização da Sociedade Civil  SIGLA -  

Endereço da Organização da 
Sociedade Civil 

 RPA -  

Ponto de Referência  

Dirigente ou Representante 
Legal da Instituição 

 

Telefone institucional  

E-mail institucional  

 
2.Identificação do Projeto: 

Título do Projeto  

Eixo do Projeto  

Endereço de realização das 
atividades  

 RPA -  

Ponto de Referência  

Coordenador(a) do Projeto  

 
3.Estrutura do Projeto (Consultar o Plano de Trabalho): 

Objetivo Geral (conforme Plano de Trabalho) 

 

Metodologia (conforme Plano de Trabalho) 

 

 

Houve necessidade de alteração da metodologia de trabalho? Se sim, justifique: 

 

 

RREELLAATTÓÓRRIIOO  DDEE  IIMMPPAACCTTOO    

((EEIIXXOO  44))  PPRREEVVEENNÇÇÃÃOO  EE  AATTEENNDDIIMMEENNTTOO  SSOOCCIIOOEEDDUUCCAATTIIVVOO  

                                                    EEddiittaall  FFuunnddoo  MMuunniicciippaall  ddaa  CCrriiaannççaa  ee  ddoo  AAddoolleesscceennttee  ––  22001199  

CCOOMMDDIICCAA//  RReecciiffee  

VViiggêênncciiaa  0033//0099//22001199  aa  3300//0044//22002200  

  

  

  

  



 
4.Indicadores do atendimento ofertado: (informar quantitativamente para fins de 
levantamento do nível de desenvolvimento social dos/as beneficiários/as diretos 
visando a formulação, monitoramento e avaliação dos projetos pelo COMDICA)  

 

Ações (conforme Plano de Trabalho)   Resultados Alcançados (conforme Plano de Trabalho) 

 

 

 

 

Perfil do território onde serão desenvolvidas as ações (conforme plano de trabalho): 

 

Perfil do público destinatário (crianças, adolescentes e famílias), apontando a situação de 

vulnerabilidade ou violação (conforme plano de trabalho): 

 

Número de inscritos no projeto, especificando o número crianças, adolescentes e suas famílias 

(conforme plano de trabalho): 

Público Faixa Etária Quantitativo Geral 

Crianças   

Adolescentes   

Famílias   

Beneficiários por gênero Feminino Masculino 

  

Beneficiários Quantitativo Geral  

Critérios de inscrição de crianças/adolescentes e suas famílias no projeto (conforme plano de 

trabalho): 

 



5. Recursos Humanos: 
Quantidade de profissionais vinculados 

ao projeto                
 

Quantidade de voluntários que atuaram 

no projeto 
 

Quantidade de profissionais vinculados 

ao projeto e pagos através de 

contrapartida 

 

Houve substituição de profissionais na 

equipe do projeto? (Se houve informar 

o nome do profissional, período da 

substituição, função desempenhada e 

tipo de vínculo) 

 

 

6. Planejamento e Participação da Equipe no Desenvolvimento das Ações: 

Calendário das reuniões de equipe  

Pautas das reuniões / temáticas  

Como são realizados os registros da 

participação da equipe nas reuniões 

(anexar atas de participação, com data, 

horário e pauta) 

 

De que maneiras a equipe desenvolveu 

os materiais pedagógicos utilizados nas 

atividades? (Responsáveis na execução) 

 

 

7. Formação continuada da equipe do projeto: 

Houve a participação da equipe em 

capacitações, seminários e outras 

atividades? 

 

Anexar certificado de participação, 

fotos ou ata de frequência. 
 

 

8.Articulações e Parcerias: 

A entidade realizou articulações para o desenvolvimento das ações no projeto? (Informar nos 

quadros abaixo) 

                      Tipo de Articulações                    Especificar o parceiro 

  

  

  

 
 
 



9. Registre os encaminhamentos realizados durante todo o período de vigência do 
projeto aos órgãos do Sistema de Garantia de Direitos: 

PARCERIAS ENCAMINHAMENTOS 

REALIZADOS 

QUANTIDADE 

CRAS   

CREAS   

SISTEMA DE SAÚDE   

CONSELHO TUTELAR   

EDUCAÇÃO   

ONG´S   

SISTEMA DE SEGURANÇA E 

JUSTIÇA 

  

REDES E FÓRUNS   

SDSDH/SCFV   

OUTROS   

 

10.Participação do público direto do projeto no FOSCAR – Fórum Social da Criança e 
do Adolescente: 

Houve a participação das crianças e 

adolescentes no FOSCAR – Fórum 

Social da Criança e do Adolescente? 

 

Informar (meses/datas e horários) 

das participações no FOSCAR 
 

 

11. Público Beneficiário (crianças e adolescentes):  

Identificar nos quadros abaixo sobre as (substituições e evasões), caso tenham ocorrido durante a 

vigência do projeto: 

Quantificar o número de substituições 

(Anexar a relação nominal) 
 

Quantificar o número de evasões 

(Anexar a relação nominal) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2ª PARTE DO RELATÓRIO 

QUESTÕES ESPECÍFICAS: EIXO - PREVENÇÃO E ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

 

12.Que ações específicas executadas pelo projeto podem ser identificadas como 
preventivas às vulnerabilidades do público alvo deste eixo? 

 

13.Identifique os resultados que apontam como o projeto contribuiu para o 
fortalecimento dos vínculos e convívio familiar. 

 

 

14.Apresente indicativos sobre a importância do projeto no que se refere aos anseios 
e necessidades do público participante (crianças, adolescentes e famílias). 

 

15.Descreva os indicativos que o projeto executado promoveu a efetivação do 
protagonismo infanto-juvenil (consciência de pertencimento, participação em outros 
espaços sociais, autonomia, pensamento crítico, atitude participativa). 

 

16.Quais as ações preventivas desenvolvidas pelo projeto podem ser replicadas em 
outros projetos da própria OSC ou em outros espaços sociais? 

 

 

 

 

 

 

 

 



17.A OSC atua diretamente como executora do SCFV - Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos? Em caso negativo, informe se realizou 
encaminhamentos de participantes diretos para o SCFV - Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 

 

 
18.Haverá continuidade das atividades/ações desenvolvidas após a finalização do 
projeto? Se sim, de que forma?  

 

 

3ª PARTE DO RELATÓRIO 

IMPACTO SOCIAL  

 
19.Descrever as ações/atividades apontadas no plano de trabalho contribuíram para 
o entendimento, por parte do público participante sobre a Política de Atendimento à 
Criança e ao Adolescente? 

 

 

20.O projeto foi capaz de integrar ou contribuir diretamente na formulação e 
implementação de políticas públicas? Em caso afirmativo, cite a ação específica 
realizada e de forma ocorreu o processo. 

 

 

Ótimo  Em quais aspectos? 

 

Bom  Em quais aspectos? 

 

Regular  Em quais aspectos? 

 



21.Durante a execução do projeto quais as dificuldades internas para sua 
operacionalização? Aponte quais as estratégias buscadas para superá-las. 

 

 

22.De todas as ações desenvolvidas nas etapas do projeto quais delas destacam-se 
como mais exitosas. Aponte o impacto gerado nas crianças, adolescentes e suas 
famílias. 

 

 

23.Da meta de atendimento proposta pela OSC qual a sua avaliação quanto ao grau 
de satisfação do público destinatário durante todo o projeto. Justificando sua 
resposta. 

 

 

 

24.Quais as formas adotadas pela OSC para sustentabilidade das ações deste projeto 
após a conclusão do período de vigência e financiamento do mesmo? Em caso de não 
continuidade descrever também os motivos. 

 

 

25.Campo para informações complementares; incluir neste espaço ações que não 
fizeram parte do escopo do PROJETO mas que contribuíram para o seu êxito. 
Destaque sobretudo o impacto destas junto ao público direto participante deste 
projeto. 

 

 

 

 



26.ANEXOS: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Anexar a este Relatório de Impacto (RELAÇÃO NOMINAL DE TODOS OS 

PARTICIPANTES, FICHAS DE CADASTRO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES que foram 

incluídos durante a execução do projeto)  

 

 

 
27.Encaminhar em anexo a este RELATÓRIO DE IMPACTO todos os instrumentais 
comprobatórios referentes a execução das atividades realizadas do período de 01 de 
fevereiro até 30 de abril. Conforme disposto no Manual Pedagógico de Prestação de 
Contas e Edital FMCA Resolução COMDICA nº 023_2019. 
 

28.Inserir neste campo do relatório, imagens fotográficas das atividades e ações do 
projeto realizadas no período de 01 de fevereiro a 30 de abril 2020 seguindo os 
seguintes critérios (máximo de 10 fotografias, identificar na legenda a atividade 
realizada com data). 

 
 

_______________________________________________________ 

Assinatura do Coordenador/a do projeto 

 

(Rubricar todas as páginas deste relatório) 

 

 

 

Recife, _______ de ________________________  de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


