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INTRODUÇÃO

O projeto Estação Conhecimento Marabá IV, aprovado por meio da Lei de Incentivo 
ao Esporte (Lei Federal 11.438/06), viabiliza as condições necessárias à manutenção 
e implementação dos programas de Esportes da Estação Conhecimento, 
operacionalizado em Marabá, no estado do Pará, pelo Núcleo de Desenvolvimento 
Humano e Econômico de Marabá.

As Estações Conhecimento atuam como centros promotores e irradiadores de 
vivencias e práticas de esporte, educação, geração de trabalho e renda, cultura e de 
convivência e cidadania, tem como objetivo promover a inclusão social e contribuir 
com a melhoria da qualidade de vida das crianças, jovens e adultos das comunidades 
onde estão presentes.

As atividades realizadas pelas Estações são definidas conforme as necessidades das 
comunidades onde se situam, características de cada região, oportunidades e 
vocações já existentes nos municípios onde estão instaladas.

Presentes em diversas regiões do país, as Estações atuam como agentes 
articuladores de redes sociais, buscando promover o desenvolvimento local por 
meio da inclusão e da participação social dos territórios na implementação dos 
programas propostos.

CONSECUÇÃO DO OBJETO

O relatório refere-se à realização do projeto Estação Conhecimento Marabá IV
compreendendo o período de outubro de 2020 a julho de 2021. No Documento 
serão apresentados os resultados obtidos a partir dos objetos e metas previamente 
estabelecidas. Durante o período de execução do projeto, buscou-se continuidade 
das ações do projeto anterior. 

O objetivo do presente projeto é viabilizar as condições ideais/necessárias à 
manutenção e ao desenvolvimento das atividades esportivas realizadas no Núcleo 
de Desenvolvimento Humano e Econômico de Marabá, dando continuidade às 
propostas ora já realizadas em anos anteriores, quer sejam na formação e/ou 
treinamento.
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METAS QUALITATIVAS

META 1

Melhora a autoestima, o relacionamento pessoal e a concentração de alunos com 
dificuldades de aprendizado nas aulas de esporte.

INDICADOR: Percentual de alunos com dificuldades de relacionamento e 
concentração, acarretando baixo aproveitamento nas aulas de esporte.

INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO: Relatórios mensais com o mapeamento dos alunos 
com essas características.

O projeto até o mês de julho de 2021 atendeu 165 beneficiados na modalidade 
Atletismo, 138 na modalidade Futebol de Campo, 172 na modalidade Multiesporte. Os 
beneficiados são divididos em turmas, respeitando o quantitativo adequado para um 
bom aproveitamento da aula, tanto para o aluno quanto para os profissionais 
responsáveis. 

Por conta das medidas de distanciamento social adotadas em virtude da pandemia do 
Covid-19, as aulas presenciais estão paralisadas, tendo os beneficiados do projeto os 
conteúdos online via aplicativos de mensagens.

A Estação Conhecimento Marabá preza pela contratação de profissionais altamente 
qualificados e que entendam a importância de uma equipe multidisciplinar. Com isso, o 
acompanhamento dos beneficiados se dá de forma completa, através da integração de 
profissionais de Educação Física, Pedagogia, e Assistência Social.

Mensalmente os relatórios são discutidos pela equipe multidisciplinar, que ao identificar 
os problemas, buscam solucioná-los de forma rápida e eficiente, tentando minimizar 
qualquer prejuízo ao beneficiado.

(Em anexo o relatório da meta).



META 2

Estimular a participação e o potencial de comprometimento dos alunos nas aulas.

INDICADOR: Índice de aproveitamento dos alunos nas aulas oferecidas.

INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO: Análise do rendimento dos alunos histórico 
desportivo, consolidado em relatórios.

Através da metodologia de trabalho adota pela Estação Conhecimento de Marabá, a 
meta vem sendo cumprida ao longo do projeto. Um dos fatores fundamentais para isso, 
é o prévio planejamento das aulas. A atenção e comprometimento dos beneficiados 
durante um treinamento é um grande desafio e o sucesso do treinamento está 
diretamente ligado a isso.

O projeto foi adaptado, por completo, por conta da impossibilidade do atendimento 
presencial como medida de contenção do avanço ao contágio do coronavírus. Por conta 
disso, as aulas foram em modalidade a distância.

Durante o planejamento das atividades que serão executadas durante o projeto, são 
levados em conta os estudos mais recentes na área do esporte/treinamento. A utilização 
de jogos lúdicos é uma importante estratégia nas aulas de iniciação esportiva, visto que, 
estudos recentes demonstram que o uso da ferramenta pedagógica diminui a evasão 
dos alunos nas atividades. Nas outras modalidades o lúdico é utilizado como menos 
frequência e divide espaço com outras estratégias pedagógicas. 

Para uma maior avaliação, periodicamente os alunos da Estação Conhecimento passam 
por avaliações físicas, que seguem protocolos e são aplicados por profissionais 
devidamente capacitados e posteriormente os resultados são analisados pela equipe 
multidisciplinar.

(Em anexo o relatório da meta).



METAS QUANTITATIVAS

META 1

Não exceder em 40% o índice de evasão dos alunos inscritos no projeto.

INDICADOR: Percentual de alunos evadidos do projeto.

INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO: Relação de beneficiários consolidada em relatórios 
mensais.

A meta foi cumprida. A metodologia de trabalho utilizada pela Estação Conhecimento 
de Marabá é fundamental para a motivação e baixo índice de evasão dos alunos do 
projeto. Além de todo o treinamento esportivo, os beneficiados são orientados 
constantemente sobre a importância da assiduidade nas aulas e que para o rendimento, 
a frequência de treino é fundamental.

Por meio da lista dos beneficiados atendidos no projeto é possível observar o baixo 
índice de evasão dos alunos, que em grande maioria apenas são desligados quando 
ultrapassam a idade limite estipulada anteriormente no projeto.

NÚMERO TOTAL DE BENEFICIADOS ATENDIDOS 475

NÚMERO TOTAL DE BENEFICIADOS EVADIDOS 18

ÍNDICE FINAL DE BENEFICIADOS EVADIDOS 3,78%

(Em anexo o relatório da meta).



META 2

Participar de, pelo menos, 1 atividade externa e/ou interna, como forma de 
intercâmbio e vivências sociais entre as modalidades assistidas no projeto.

INDICADOR: Participação em eventos e/ou atividades programadas esportivas.

INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO: Relatório de eventos.

EVENTO PERÍODO

Gincana do Movimento Maio/2021

(Em anexo o relatório da meta).

ATIVIDADE ESPORTIVAS

ATLETISMO

No projeto Estação Conhecimento Marabá IV, até o mês de julho de 2021, foram 
atendidos 165 beneficiados na modalidade Atletismo, divididos em turmas as quais 
foram ministradas diariamente de acordo com idade, respeitando o volume de treino 
semanal recomendado na literatura para cada faixa etária.

OUTUBRO DE 2020

No mês de outubro, grande parte das atividades foram feitas através de propostas e 
unificação de ideias em conjuntos entre os professores responsável por jovens e 
crianças da instituição. Com o intuito de apresentar uma programação que envolvesse 
a todos e proporcionando aos nossos coparticipantes momentos de muita alegria. 
Infelizmente estamos impossibilitados de desenvolver atividades na instituição, 
mesmo com todo o ocorrido não ficamos impossibilitados de juntos organizarmos 
uma programação com muitas brincadeiras e atividades divertidas, separando idades, 
dias e horários para melhor atender nossas crianças e adolescentes. Na primeira 
semana tivemos a tão esperada Live de abertura em comemoração ao dia das crianças 

uida demos continuidade a programação 
semanal onde a modalidade de atletismo ficou com as atividades para os alunos nas 

plataforma Google Meet foi realizado um debate sobre a diversidade envolvendo 
todos os educadores da Estação Conhecimento. Para Finalizar o mês, houve uma live 
através do Youtube como forma de encerramento do mês e já introduzindo as 
temáticas do próximo.



NOVEMBRO DE 2020

No mês de novembro, nossas atividades foram desenvolvidas voltadas especialmente 
para o mês da consciência Negra. No início do mês os professores reuniram-se para 
planejar e desenvolver atividades voltadas para todo o público que atendemos dentro 
da instituição. As turmas de 14 a 18 anos ficaram na responsabilidade professora de 
atletismo Welina Barroso e do estagiário Francisco Alex, juntos passaram algumas 
atividades voltadas para cultura africana com o intuito de aprimorar o conhecimento 
ou curiosidades da cultura africana. Realizando também uma oficina de construção 
de instrumentos.

Ao decorrer do mês houve várias reuniões, com momentos de escuta. Onde os 
professores explanavam suas opiniões sobre alguns temas propostos com o intuito de 
melhorar a instituição. Houve também a participação em um Webnário que contou 
com a participação de diversas unidades da Estação Conhecimento.

DEZEMBRO DE 2020

A profissional estava em período de férias. As atividades do mês de Dezembro foram 
realizadas em conjunto com os professores das outras modalidades.

JANEIRO DE 2021

No dia 08 de janeiro de 2021 participei da segunda reunião do mês após retorno das 
férias, a presente reunião buscou entre todos, proposta de temas e atividades para 
desenvolver com os nossos coparticipantes em geral. De acordo com a escolha da 

-se para desenvolver 
atividades de acordo com suas temáticas, eu juntamente com professora Vania fiquei 
responsáveis por gravar vídeos sobre cabelo e maquiagem.

Na terceira semana, fui solicitada para fazer parte da organização da entrega das 
cestas básicas junto com outros colaboradores, tomando todos os cuidados com 

a equipe esportiva e fomos encarregados de apresentar um seminário de acordo 

gerando um bom debate.

FEVEREIRO DE 2021

No dia primeiro de fevereiro recebemos em forma de módulos uma capacitação 
referente ao PRONON e ao PRONAS/PCD. Com o intuído de capacitar a todos os 
professores que farão parte do próximo projeto que será voltado para a inclusão do 
pcd. Na primeira semana de fevereiro, tivemos uma reunião geral com todos os 
colaboradores da EC Marabá, com a proposta de organizar Lives com temáticas 
baseadas na realidade nos nossos coparticipantes. A professora de atletismo e mais 



outros colaboradores realizaram uma live pa
adolescência-

Na segunda semana tivemos um incrível treinamento sobre controle patrimonial, 
onde aprendemos todos os processos de cuidados com os bens contidos dentro da 
instituição. Ao decorrer da semana todos os colaboradores reuniram-se com as 
coordenações (esportiva e pedagógica) para tratar do PPP (Projeto Político 
Pedagógico) tendo em vista que o assunto priorizasse a participação dos nossos 
coparticipantes. Então, eu e mais outros professores ficamos responsáveis por 
realizamos um encontro através do google meet com os alunos de 10 a 13 anos. Com 
dinâmicas de recepção, canção e mensagem de acordo com o valor do mês, 
apresentação do que seria um projeto político pedagógico e ouvir novas ideias.

Na terceira semana, foi enviado o relatório referente a capacitação do PRONON e 
PRONAS/PCD, na última semana foi realizada a entrega de bolsas de alimentos.

MARÇO 2021

Reunião geral com as equipes esportivas de Tucumã e Marabá: No dia 03 no turno da 
manhã as equipes esportivas, tucumã e marabá reuniram-se para tratar da construção 
do protocolo de retomada das aulas. As coordenações resolveram unir as equipes, 
para que juntos fizessem um documento padrão de acordo com as necessidades da 
sua modalidade específica, tomando todas as medidas de segurança. Portanto, 
tivemos um período para construção, através de pesquisas; Artigos e revistas, para 
enfim, apresentar todas as propostas no dia 08/03. Feitas as observações e 
orientações, recebemos dos nossos coordenadores um prazo final de entrega do 
protocolo já todos revisado no dia 11/03.

Parada pedagógica: No dia 03 de março no período da tarde, tivemos a primeira 
parada pedagógica com a proposta de discutirmos e organizar todas as atividades do 
mês (Planejamentos, Lives e Vídeos comemorativos etc.) Contudo, se fez necessário 
um reencontro no dia 26 para sanar alguns problemas detectados pelas 
coordenações, com a intenção de deixar o trabalho mais apresentável. E organizado.

Reunião geral: No dia 05 de março no turno da manhã, as estações conhecimento de 
marabá e tucumã participaram de uma reunião de alinhamento. Por ser um assunto 
com uma abordagem geral, fez-se necessário juntar as equipes para esclarecer 
mudanças e sanar dúvidas existentes.

Live: No mês de março, os encontros foram efetivados uma vez na semana através de 
rodízios entre os três horários disponibilizado para os jovens. Na primeira semana, 

terceira semana, contamos com a presenta da psicóloga do projeto, para apresentar 
ana da educação, 



Reunião com as equipes, esportivas e cultural: No dia 10 de março no turno da tarde, 
as equipes esporte e cultura participou da reunião referente ao projeto FIA, com a 
proposta de apresentar o projeto e sua finalidade dentro da instituição.

Vídeo Projeto Político: A equipe esportiva foi incumbida de produzir um vídeo com a 

roteiro de apresentando, baseando-se nos quatro tipos de ações citada por Max 
Weber. No dia 23/03 no turno da manhã, o grupo realizou as filmagens de forma 
organizada cumprindo todas as etapas descritas no roteiro.

Formação: No dia 26 de março, os coordenadores reuniram toda a equipe, com o 
intuito de falar sobre uma formação organizar pelos próprios colaboradores. 
Portanto, fomos divididos em cinco grupo com quatro integrantes cada. Após o 
primeiro momento, cada grupo recebeu um tema para estudar e apresentação no dia 
29/03, apenas para os coordenadores. Após as apresentações, foram feitas as 
observações e correções para que no dia 31/03 os grupos apresentem aos 
colaborados, coordenação e supervisão.

Metodologias: Por motivos de segurança, todas as atividades são desenvolvidas 
atendo todos os cuidados na organização da transmissão do conteúdo para nossos 
coparticipantes. Portanto, em cumprimento as medidas protetivas, realizamos nossos 
encontros através do aplicativo MEET, YOUTUBE e WHATSAPP.

ABRIL 2021

Homenagem ao aniversário de Marabá: No dia 5 de abril as 19h30 foi disponibilizado 
o link da homenagem do aniversário de Marabá para os coparticipantes nos grupos 
do Whatsapp, onde foi reproduzido pelo aplicativo Youtube. A produção do vídeo foi 
realizada por educadores da estação conhecimento, mostrando os pontos turísticos e 
as belezas do município de Marabá.

Apresentação da formação PPP: Foi apresentado de forma remota pelo Aplicativo 
Google Meet no dia 7 de abril as 14h30 a todos os colaboradores a formação do PPP 
(Projeto Político Pedagógico) onde foram abordados, temas específicos como: 
Educação Integral, Ação, Movimento, Diversidade e Inclusão, que teve como objetivo 
explicar para os colaboradores a importância do projeto dentro da estação 
conhecimento.

Live Semana Brincar, Agir e Pensar: A Live aconteceu nos dias 08 a 09 de abril em 
horários alternado com cada equipe de educadores, utilizando o aplicativo Google 
Meet para as Live e a ferramenta de link para as frequências, foi apresentada uma 
interação nova por meio das dinâmicas estabelecidas entre os coparticipantes, e com 
isso desenvolver uma visão de estratégias com eles, e além de trabalhar a agilidade, 
imaginação e criatividade em suas casas.

Live Semana Ação e Reação: A Live aconteceu nos dias 12 a 16 de abril em horários
alternado com cada equipe de educadores, utilizando o aplicativo Google Meet para 



as Live e a ferramenta de link para as frequências, a apresentação teve como objetivo 
trabalhar o corpo e mente com a ação e a reação dos coparticipantes, os educadores 
instigou e interagiu com o mesmo, e teve com feedback as Agendamento para entrega 
dos kits de alimento e rematrícula: Nos dias 20,22 e 23 de abril foram realizadas 
ligações para os pais dos coparticipantes para fazer a rematrícula e agendar os kits de 
alimento.

Live Semana da Cultura Indígena: A Live aconteceu nos dias 19 a 23 de abril em 
horários alternado com cada equipe de educadores, utilizando o aplicativo Google 
Meet para as Live e a ferramenta de link para as frequências, foi apresentada para os 
coparticipantes a riqueza de informações sobre a cultura indígena, proporcionada a 
curiosidade de todos, a fim de desenvolver novas áreas de conhecimento dos alunos 
e professores envolvidos nesse contexto de informações.

Live Uma Abordagem Psicológica e Alimenta para Criança e Adolescente com TDHA e 
autismo: No dia 26 de abril as 19h a Live teve como objetivo informar e alertar os 
coparticipantes sobre a importância e a diferença entre o Autismo e o TDHA, com a 
participação da nutricionista da EC Marabá, nutricionista da APAE e uma psicóloga, 
elas esclareceram dúvidas e deram dicas de alimentação, e como observar e lidar com 
as crianças e adolescentes com Autismo e TDHA.

Entrega dos kits de alimento e rematrícula: A entrega dos kits de alimentos e a 
rematrícula aconteceu nos dias 27, 28, 29 e 30 de abril destinado e direcionado aos 
pais dos coparticipantes, com o intuito de leva as documentações atualizadas dos seus 
filhos para fazer a rematrícula e busca os uniformes e receber os seus kits de 
alimentação, com todas as restrições e proteções sanitária para o devido cuidado 
contra o COVID.

Live Abertura Projeto Pedagógico: A Live aconteceu no dia 29 de abril as 17h30 
utilizando o aplicativo You Tube, composta por uma equipe de educadores esportivos, 
educadores sociais e com apresentações de vídeos falando sobre as dimensões da 
educação integral, com propósito de mostra ao público e os coparticipantes que 
assistiam a abertura do PPP (Projeto Político Pedagógico), com explicações, 
esclarecimento e ensinamentos desse importante projeto dentro da Ec Marabá.

Metodologias: Por motivos de segurança, todas as atividades são desenvolvidas 
atendo todos os cuidados na organização da transmissão do conteúdo para nossos 
coparticipantes. Portanto, em cumprimento as medidas protetivas, realizamos nossos 
encontros através do aplicativo MEET, YOUTUBE e WHATSAPP.



MAIO 2021

Parada pedagógica: No dia 05/05 houve uma reunião através do google meet com 
toda a equipe para passar toda a programação do mês de maio.

planejamento referente e uma breve reunião com os responsáveis pela Live da 
semana das profissões. Com o intuito de organizarmos o máximo todas as atribuições 
descritas no planejamento, e transmitir uma boa Live.

Organização dos kits: Nos dias 10, 11, 12,13 e 14, uma equipe reduzida de 2 
colaboradores ficou responsável na montagem dos kits de uniforme. A montagem 
ocorreu em apenas um período do dia, respeitando todos os protocolos da instituição 
neste período de pandemia.

Planejamento Das Live: Entre os dias 14 e 17/05 ocorreram reuniões especificas para 

Palestra: No dia 21/05 tivemos um prazer de participar de uma palestra referente a 
imunização contra o covid-19. A presente palestra reunião todos os colaboradores de 
todas as estações conhecimento, com o intuito de falar um pouco na realidade em 
que estamos vivendo e sanar dúvidas sobre a imunização e sua importância.

Entrega Dos Kit De Alimentos: Nos dias 25, 26, 27 e 28 foi a semana da entrega das 
cestas básicas para nossas famílias inscritas no projeto, e também da entrega dos kits 
de uniformes para os responsáveis dos nossos alunos de 6 a 17 anos que estavam com 
sua documentação de matrícula organizada.

Metodologias: Por motivos de segurança, todas as atividades são desenvolvidas 
atendo todos os cuidados na organização da transmissão do conteúdo para nossos 
coparticipantes. Portanto, em cumprimento as medidas protetivas, realizamos nossos 
encontros através do aplicativo MEET, YOUTUBE e WHATSAPP.

JUNHO 2021

Parada pedagógica referente ao mês de junho: No dia 4 de Junho, as 08h30 foi 
realizada a reunião da parada pedagógica, transmitida pela plataforma Google Meet, 
com o intuito de mostrar o cronograma referente ao mês de Junho, os coordenadores 
citaram pontos importantes sobre o Bússola (aplicativo auxiliar no acompanhamento 
dos dados do projeto) e dividiram os grupos de educadores responsáveis pelas LIVES.

Live sobre a Campanha Nacional de Combate ao Trabalho Infantil: Foi apresentado de 
forma remota pela plataforma Google Meet e a ferramenta Google Forms para ser 
feita a frequência, no dia 10 de Junho às 16h, com apresentação de vídeo relacionado 
ao tema e com dinâmicas de reflexões, sensibilizando e conscientizando os 



coparticipantes sobre as consequências do trabalho infantil e a importância de 
garantir seus direitos de sonhar, estudar e brincar.

Scanners das fichas dos atendidos: A assistente social solicitou que alguns educadores 
ajudassem no scanner das fichas de inscrições dos atendidos pela Estação 
Conhecimento. Foram intercalados grupos nos dias da semana para ir à estação 
conhecimento scannear as fichas, o educador esportivo, Rubnaldo Wingleolino, ficou 
escalado nos dias, 09, 16, 23, 24, 28 e 29 de Junho no horário das 8h até 17h.

Live Gincana do Movimento: A Live aconteceu no dia 17 de Junho às 16h, de forma 
remota pela plataforma Google Meet e a ferramenta Google Forms utilizando o link 
para a frequência, foi trabalhado o desenvolvimento físico com alongamentos e uma 
dinâmica com uma roleta de exercício para os coparticipantes estarem participando 
e praticando durante a LIVE, possibilitando o desenvolvimento corporal, cognitivo e 
integral.

Reunião para explicar o planejamento da 4° semana de junho: A reunião aconteceu 
no dia 18 de Junho as 10h30, para alinhar o planejamento da 4ª semana de Junho, os 
coordenadores formaram grupos com educadores para que assim pudessem estar 
anexando os planejamentos, relatórios, frequências e fotos das LIVES no Bússola, que 
ocorreram no mês de Fevereiro até Junho. Nessa mesma reunião foram formados os 
grupos que ficaria responsável por realizar as LIVES do mês de julho.

Reunião de alinhamento do Bússola: No dia 25 de Junho as 10h, foi realizada a reunião 
para reforça as demandas do Bússola, e tirar as dúvidas pendentes.

Entrega dos kits de alimentos: No dia 28, 29 e 30 de Junho, foi a semana de entrega 
dos kits de alimentos para as famílias atendidas pela Estação Conhecimento, com 
todas as medidas de restrições e proteções sanitária para o devido cuidado contra a 
COVID.

Metodologias: Por motivos de segurança, todas as atividades são desenvolvidas 
atendo todos os cuidados na organização da transmissão do conteúdo para nossos 
coparticipantes. Portanto, em cumprimento as medidas protetivas, realizamos nossos 
encontros através do aplicativo MEET, YOUTUBE e WHATSAPP.

JULHO 2021

Live com os jovens: Nos dias 06 e 08 de julho realizamos atividades de acordo com a 

em turnos diferentes. De acordo com a organização dos educadores as lives 
ocorreram, uma pela manhã as 10h e a outras no turno da tarde as 15h, partindo 
desta organização tivemos um quantitativo muito bom nas lives das 10h.

Entrega de uniforme: Nos dias 13 e 14/07, realizamos a entrega de uniforme para as 
crianças matriculadas no multiesporte com idades de 04 a 05 anos. A distribuição foi 
realizada nos turnos da manhã e tarde das 08 às 16h.



Entrega dos kits de alimentos: Nos dias 19 a 23 de Julho, foi a semana de entrega dos 
kits de alimentos para as famílias atendidas pela Estação Conhecimento, com todas 
as medidas de restrições e proteções sanitária para o devido cuidado contra a COVID.

Metodologias: Por motivos de segurança, todas as atividades são desenvolvidas 
atendo todos os cuidados na organização da transmissão do conteúdo para nossos 
coparticipantes. Portanto, em cumprimento as medidas protetivas, realizamos nossos 
encontros através do aplicativo MEET, YOUTUBE e WHATSAPP.

FOTOS











FUTEBOL

No projeto Estação Conhecimento Marabá IV, até o mês de julho de 2021, foram 
atendidos 138 beneficiados na modalidade Futebol, divididos em turmas as quais foram 
ministradas diariamente de acordo com idade, respeitando o volume de treino semanal 
recomendado na literatura para cada faixa etária.

OUTUBRO DE 2020

As atividades realizadas em outubro, foram elaboradas por meio virtual através da 
plataforma do Google Meet, WhatsApp e YouTube. Com objetivo de integração e 
participação dos alunos atendidos na instituição onde todos os coparticipantes 
realizaram suas ati
foram elaboradas atividades como: brincadeiras, sorteios, dança e música onde os 
coparticipantes interagiam por meio de aplicativos de comunicação em que eles 
realizavam suas atividades ao vivo com os educadores em casa. Os participantes 
foram divididos por faixa etária, e a modalidade de futebol ficou responsável com os 
adolescentes de 15 a 17 anos. No dia 08/10 foi realizando um bate-papo com a 
convida do CIEE | Centro de Integração Empresa-Escola, Monique Damasceno-
Consultora de atendimento, onde ela falou sobre mercado de trabalho, menor 
aprendiz e tirando dúvidas dos alunos. Entre o dia 13 a 21/10 realizamos o 
planejamento das atividades para o grupo de idosos onde foi elaborado atividades de 
treino funcional por meio de vídeo, exercícios programados de acordo com às 
necessidades e objetivos utilizando apenas o peso corporal. Nas outras semanas 
participamos da análise de um filme com intuito de ter embasamento teórico com o 
auxílio da leitura de alguns artigos sobre a diversidade para posteriormente 
debatermos e expor nossas ideias com nossos companheiros de instituição. Para 
Finalizar o mês, houve uma live através do Youtube como forma de encerramento do 
mês e já introduzindo as temáticas do próximo.

NOVEMBRO DE 2020

No mês de Novembro foram realizado uma programação em alusão ao mês da 
Consciência Negra, evento que que iniciou no dia 05/11 e a culminância de 
encerramento no dia 24/11 com transmissão ao vivo pela plataforma do YouTube. 
Entre os dias 14,17 e 24/11 foi promovido um Webnário Estação Conhecimento e 
Educação Integral com os temas: Caminhos para uma educação inovadora, o papel do 
Esporte Educacional e o papel da Cultura local, com participação dos Educadores e 
equipes multidisciplinares das Estações Conhecimento e organizações parceiras. No 
dia 11/11 tivemos uma live com o atleta Olímpico da modalidade de Atletismo Thiago 
André, em uma roda de conversa em que contou uma pouco de sua história e 
trajetória como atleta profissional, com participação em grandes eventos esportivos 
como: Jogos Olímpicos Rio 2016, Finalista Mundial de Londres 2017 e Campeão 
Internacional Mile do Perfontaine Classic 2017. As atividades realizadas em novembro 
pelo professor da modalidade de Futebol foram restritas, pois o treinador pegou o 
Covid-19.



DEZEMBRO DE 2020

O mês de Dezembro teve a realização das atividades de encerramento do ano de 
2020, na primeira semana, tivemos o encerramento da programação do webnário 
entre as Estações Conhecimento, um evento online que teve a duração de 4 semanas 
em que foram abordados temas voltados a educação integral, tivemos também dois 
encontros com a equipe da Escola Aprendiz, que apresentou seu trabalho que vem 
desenvolvendo na região nas comunidades.

Durante o mês, tivemos distribuição de cestas básicas para às famílias atendidos pela 
EC de Marabá, no dia 11/12 tivemos uma live especial de Natal para as famílias da 
instituição, uma programação organizada pelos colaboradores da Estação 
Conhecimento com música, mensagens e participação dos coparticipantes através de 
vídeos enviados por eles. É no dia 18/01 a equipe do esporte teve ausente na 
instituição para contagem dos novos materiais esportivos.

JANEIRO DE 2021

No mês de janeiro iniciamos nossas atividades do ano, pelo formato virtual como já 
vem sendo acontecido nos meses anteriores, por meio de vídeo chamadas, ligações, 
por plataforma de rede social etc. No dia 14/01 iniciamos nossas atividades do mês, 

mídia social tais como: tutorial de edição de vídeo, curso de plataformas digitais, 
perigos na internet e curso de cabelo maquiagem. Atividades que foram promovidas 
pelos educadores da Unidade. A partir dos vídeos, foi realizado um desafio onde 
aguçava a criatividade dos coparticipantes para criarem ou dublarem vídeos 
colocando em prática o que foi aprendido.

Entre os dias 18 e 19/01 foi realizado a alimentação do sistema com a relação dos 
beneficiários que receberam cesta básica durante o ano de 2020. No dia 29/01 foi 
realizado a live final do mês de janeiro pelo YouTube para os coparticipastes 
instituição, e no dia 30/01 foi realizado um seminário com a equipe do esporte com o 

os professores.

FEVEREIRO DE 2021

No mês de fevereiro, iniciamos com um treinamento do PRONON ao PRONAS/PCD 
com o intuito de se capacitar visando o próximo projeto. Já na segunda semana foi 
realizado diversas lives com momento de escuta para que os coparticipantes 
colocassem suas dicas sobre as atividades a serem realizadas visando a construção do 
novo projeto político da instituição. Houve também um treinamento para a gestão do 
patrimônio. Na terceira semana participei de uma live como mediador com o tema 
Drogas e outros vícios, que contou com a participação do delegado da Polícia Federal.
Na última semana foi realizado a entrega de bolsa de alimentos.



MARÇO 2021

Na primeira semana do mês, demos início a construção do protocolo de retomada das 
modalidades em parceria com os professores da estação conhecimento de tucumã. 
Onde houve encontros semanais para expor a construção do protocolo e no dia 22/03 
pudemos apresentar a versão final do protocolo para as coordenações.

Ainda na primeira semana ocorreu a parada pedagógica, onde foi tratado sobre como 
funcionaria as atividades do mês. Nela também fomos incumbidos de montar grupo 
de estudos para apresentar as temáticas do projeto pedagógico do ano de 2021.

Já em relação as vídeo chamados semanais através do google meet, tivemos uma 
média bastante relevante de coparticipantes nas chamadas. As temáticas do mês 
foram bastante proveitosas, fazendo com que criasse uma expectativa das crianças e 
adolescentes para a próxima vídeo chamada. Na última semana do mês, o grupo de 
estudo apresentou as temáticas do projeto político para as coordenações e que 
posteriormente seria apresentado para todos os colaboradores.

ABRIL 2021

Na primeira semana do mês, tivemos a apresentação do PP onde envolveu todos os 
professores e apresentamos as temáticas para todos os funcionários da EC Marabá. 
Ainda na primeira semana realizamos a live com o tema: Brincar, Agir e Pensar com 
um bom número de participantes e interação durante a programação. Em que, foi 
elaborado atividades dinâmica e teórica voltado ao tema da live, na segunda semana 
foi a live de Ação e Reação, onde foi passado em forma de roda de conversa é 
interação com os coparticipastes, tendo em vista pensamento críticos para a 
sociedade. E na terceira semana foi a live em homenagem ao dia do Índio que se 
comemora 19 de abril, apresentando suas culturas e tradições. E na última semana 
foi a live do Projeto Pedagógico através do YouTube, que foi apresentado para os 
coparticipastes as atividades que será realizado durante o ano.

MAIO 2021

Parada Pedagógica: No dia 05/Maio foi realizado a reunião da parada pedagógica para 
destrinchar as atividades e planejar a programação do mês.

Live Semana das Profissões: No dia 06/Maio aconteceu uma live pelo YouTube com o 
tema: Semana das Profissões com a convida Mayara Cristina, onde ela teve um debate 
com os coparticipastes, tirando dúvidas e dicas para a preparação do seu primeiro 
emprego.

Reunião: No dia 10/Maio tivemos uma reunião com os educadores para organização 
das atividades para live e passar outras informações para a equipe.

Montagem kits de Uniformes: Nos dias 11 a 20/Maio tivemos presentes na instituição 
para preparação de montagem de kit de uniformes para ser entregues aos 



beneficiários da EC. A equipe do esporte estava reduzida e seguido as normais de 
restrição contra o COVID-19.

Campanha Faça Bonito: No dia 20/Maio aconteceu a live de integração com o tema: 
Faça Bonito, programação sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração 
Sexual contra Crianças e Adolescentes.

Palestra: No dia 21/05 foi realizado uma palestra com a equipe da EC Marabá, EC 
Tucumã e Fundação Vale. Prorrogação com o tema: Imunização, palestra falando 
sobre a importância da vacinação contra COVID-19, e teve como mediador o Dr Paulo 
Rogério, médico da Saúde Ocupacional Vale.

Semana Gincana do Movimento: No dia 28/Maio aconteceu a live de integração com 
o tema: Gincana do Movimento, programação proposta conforme a temática do 
Projeto Pedagógico.

Entrega dos kits de Alimentação: Nos dias 25 e 28/Maio aconteceu a entrega de cestas 
básicas e kit de uniformes para os beneficiários da EC, evento que foi realizado dentro 
da instituição e seguindo as normais de restrição contra o COVID-19.

JUNHO 2021

Parada Pedagógica 04/06: Pauta para planejamento das atividades que seria realizada 
durante todo o mês, e reajuste de atividades é assuntos pendentes para serem 
alinhados.

Live de integração 10/06 e 24/06: Acorreu duas lives com temas transversais durante 
o mês de junho, na segunda semana a live com o tema em alusão ao Dia Mundial 
Contra o Trabalho Infantil que ocorreu no dia 12/06. Um tema bem interessante para 
os adolescentes que são atendidos na instituição, live que foi realizada em três 
horários: (09h, 15h e 16).

Live pelo YouTube 08/06 e 30/06: Nos meses de junho aconteceu duas lives através 
da plataforma do YouTube com os seguintes temas: (Precisamos agir agora para 
acabar com o trabalho infantil), live que deu abertura da temática ao dia mundial 
contra o trabalho infantil e a live com o tema: (A diferença entre dificuldade a 
transtorno de aprendizagem).

Reunião com os educadores 18/06: Reunião com os educadores do esporte, cultural 
e educacional para tratar do sistema bússola.

Cadastro dos idosos 15/06 a 17/06: Visita nas residências dos idosos que são 
atendidos na instituição seguindo todos os protocolos, para coleta de assinatura para 
atualização de cadastro.



Bússola 22/06 a 28/06: Alimentando a plataforma do Bússola na organização dos 
planejamentos, relatórios e registros fotográficos das atividades que ocorreu no 
primeiro semestre.

Entrega dos kits de Alimentação: Nos dias 28 à 30/Junho aconteceu a entrega de 
cestas básicas e kit de uniformes para os beneficiários da EC, evento que foi realizado 
dentro da instituição e seguindo as normais de restrição contra o COVID-19.

JULHO 2021

Live ação e movimento 06/07 a 08/07: A live realizada entre o dia 06 e 08 de julho 

com a participação dos educadores: Paulo Sérgio, Welina Barroso, Francisco Alex e 
Alerrando. A programação teve como formato dinâmico e interativo para os 
coparticipastes divertir em suas residências.

Live Arraiá Junino Balão de Chita 15/07: Live junina com apoio Prefeitura de Marabá, 
através da Secretária Municipal de cultura ocorreu através do YouTube com 
apresentação de músicas, dança e brincadeiras para às famílias da instituição e 
convidados.

Entrega de cesta básica 21/07 a 23/07: Distribuição de CB para as famílias que são 
cadastrados na instituição.

Live Encerramento de Parceria 22/07: Programação de encerramento da parceria 
entre a Estação conhecimento e Lar Fabiano de Cristo com participação da Poliana 
Ferreira, Audileide de Oliveira colaboradoras da EC Marabá é Rick Anjos 
representante do LFC.

Entrega dos kits de Alimentação: Nos dias 19 à 23 de Julho aconteceu a entrega de 
cestas básicas e kit de uniformes para os beneficiários da EC, evento que foi realizado 
dentro da instituição e seguindo as normais de restrição contra o COVID-19.

Metodologias:
Por motivos de segurança, todas as atividades são desenvolvidas atendo todos os 
cuidados na organização da transmissão do conteúdo para nossos coparticipantes. 
Portanto, em cumprimento as medidas protetivas, realizamos nossos encontros 
através do aplicativo MEET, YOUTUBE e WHATSAPP.



FOTOS











MULTIESPORTE

No projeto Estação Conhecimento Marabá IV, até o mês de julho de 2021, foram 
atendidos 172 beneficiados na modalidade Multiesporte, divididos em turmas as quais 
foram ministradas diariamente de acordo com idade, respeitando o volume de treino 
semanal recomendado na literatura para cada faixa etária.

OUTUBRO DE 2020

Como no mês de outubro se comemora o Dia das Crianças, todas as atividades foram 
voltadas para brincadeiras bem dinâmicas e criativas, onde conseguimos chamar a 
atenção das crianças nas lives.

Na primeira semana teve uma reunião para acertar e planejar as atividades em 
comemoração ao Dia das Crianças, onde ficou determinado datas, Horários e Idades 
das lives. Já na segunda semana demos início a abertura da semana da criança com 
uma live que englobou todos os coparticipantes da estação conhecimento de Marabá, 
teve sorteio de brindes e brincadeiras. Obtivemos um índice de participação excelente 
nessa live de abertura. 

Na mesma semana aconteceu as lives em diferentes horários e em dias alternados; 
As lives foram um sucesso, passamos brincadeiras bem dinâmicas e de fácil controle, 
para que os alunos não perdessem o foco e para que a live não ficasse bagunçada, 
teve sorteio de brindes também e para aqueles que participaram das duas lives, foram 
entregue uma lembrança para eles.

Na terceira semana foi o momento de organizar as entregas dos brindes junto com as 
entregas das cestas básicas, para as famílias que são atendidas pelo projeto, visto que 
ainda nos encontramos em um momento de pandemia, foi organizado a entrega por 
horários e dias, evitando assim aglomeração no ambiente.

Foi incumbido na mesma semana aos

áudio ou vídeo, explicando do que se tratava e como isso se agregava com nosso dia 
a dia instituição. Tanto a Carta quanto o Filme representam de certa forma nosso 
cotidiano na estação conhecimento, agregando conhecimentos e atitudes que 
podemos rever e melhorar.

orientação teórica para a prática cultu

em uma roda de conversa que aconteceu com todos os professores da EC, foi um 
debate maravilhoso, diferentes pensamentos em um grupo de pessoas relativamente 
pequeno, mas com grande coisas a agregar a cada um de nós ou pelo menos entender 
o jeito de ser do colega de trabalho, e a respeitar acima de tudo.



NOVEMBRO DE 2020

Iniciamos o mês de novembro com o planejamento das atividades para o mês de 

onde foi um momento de integração e total descontração com as crianças e 
adolescentes. Logo na semana seguinte planejamos brincadeiras de origem afro a fim 
de resgatar a cultura africana, essas atividades foram realizadas através de lives pela 
plataforma Google Meet com as crianças e adolescentes. A Professora Liliane ficou 
com as turmas de 6 a 9 anos e a Professora Ana Carla com as de 10 a 13 anos, ambas 
as lives foram realizadas com êxito onde todas as crianças se envolveram nas 
brincadeiras africanas de forma geral. Vale ressaltar que as professoras de 
multiesporte tiveram auxílio dos estagiários Enzo, Rubnaldo e Ygor os mesmo se 
envolveram nas lives desde planejamento até apresentação durante o evento. Além 
disso tivemos ao longo do mês de Novembro o webnário educação integral estação 
conhecimento em prol da garantia de direitos onde em cada roda de conversa era 
abordado temas diferentes de grande valia para nós e assim finalizamos o mês.

DEZEMBRO DE 2020

Iniciamos o mês de dezembro com uma reunião com toda equipe de professores 
pontuando nossa jornada do mês. Logo na primeira semana fomos a estação 
conhecimento gravar um vídeo de convite para os coparticipantes e a nossa 
participação em vídeo da live que foi uma coreografia natalina.

Na semana seguinte tivemos mais um encontro online no cenário educação integral 
estação conhecimento em prol da garantia de nossos direitos. E durante o mês foram 
2 encontros online com o projeto aprendiz que será executado em todas as Estações 
Conhecimentos.

Realizamos nossa live natalina com as famílias onde toda equipe da estação se 
empenhou em gravar vídeos com diversas apresentações como: joga, músicas, 
poemas e poesias, dança natalina e outros. Tudo feito com muito amor e dedicação 
por cada colaborador da unidade para os coparticipantes.

Participamos das entregas de kits de alimentação na segunda semana de dezembro e 
foi realizado a conferência de materiais esportivos.

JANEIRO DE 2021

Na primeira semana do mês de janeiro tivemos uma reunião com toda equipe de 
professores pontuando nossa jornada do mês.

Na segunda semana começou as gravações dos vídeos referente ao tema da estação 
online, onde cada modalidade ficou responsável em falar e explicar sobre o tema 
proposto, as professoras do multiesporte ficou responsável pela Plataforma do 
TIKTOK, que em forma de vídeo explicou desde o início todo funcionamento dessa 
plataforma, nessa mesma semana tivemos uma reunião somente com a equipe do 



esporte para pontuar tudo que ocorreu durante a semana, uma reunião na qual ficou 
acertado de ser toda sexta-feira no horário de 10 horas. Lançamos junto com o vídeo 
de explicação do tiktok um desafio para todos os coparticipantes, onde eles teriam 
que fazer um vídeo com tudo que foi explicado durante o mês, pelos profissionais da 
ec.

Logo na terceira semana, fomos escalados para ir à estação conhecimento para a 
distribuição de cestas básicas para as famílias. Nesta semana não teve a reunião na 
sexta por conta de alguns da equipe estar escalados para a entrega de cesta básica, 
ficando assim marcado a reunião para segunda-feira as 10 horas.

Na semana seguinte tivemos a reunião em que foi passado tudo para nós e alguns 
pontos de vistas de todos os professores e estagiários, a reunião foi de grande valia 
pois todos entraram em um único senso.

Realizamos nossa live de finalização da estação online com todas as famílias da 

onde toda equipe da estação se empenhou em gravar vídeos com diversas explicações 
de temas diferentes, porém que fazia toda diferença na execução do desafio.

FEVEREIRO DE 2021

Iniciamos o mês de fevereiro com a parada pedagógica onde planejamos toda a nossa 
rotina de atividade no mês com objetivo de deixar tudo organizado e alinhado com 
toda a equipe para trabalhar em conjunto e entregar um ótimo conteúdo para nossas 
crianças. Realizamos também um curso de 6 módulos que falava sobre como criar e 
elaborar um projeto para aprovação do Pronon e Pronas, ele abrangeu vários fatores 
bem detalhado de como ter sucesso na criação de ambos os projetos. Ainda nesse 
mês realizamos alguns encontros através de lives para explanar temas que são muito 
importantes como: Gravidez na adolescência, drogas e outros vícios que e um assunto 
de extrema importância a ser tratado com adolescentes e jovens. Na sequência de 
lives também teve a Live de integração com as crianças de 6 a 9 anos para marcar a 
volta das atividades online que teve como objetivo, fortalecer laços afetivos, para que 
as crianças não percam os vínculos com as professoras de multiesporte. Vale ressaltar 
que participamos de um treinamento via Google meet sobre controle e gestão 
patrimonial de suma importância para todos os colaboradores saber suas obrigações 
com os bens materiais da instituição. E fechamos o mês com a entrega de cestas 
básicas onde toda a equipe é envolvida cada um na sua escala em prol de um único 
objetivo que é entregar o alimento para os coparticipantes.



MARÇO 2021

O mês de março iniciou com a parada pedagógica, onde foi passado tudo que iria 
ocorrer ao longo do mês. Ficou acertado entre professores e coordenações que as 
lives de interação com os alunos seriam fixas, no caso do Multiesporte as lives ficaram 
toda quinta-feira para as crianças de 06 e 07 anos, com a professora Liliane, no horário 
de 10:30 da manhã, nas sextas-feiras para as crianças de 08 e 09 anos, com a 
professora Carla, no horário de 10:30 da manhã. Foi estabelecido pela coordenação 
temas para ser trabalhado durante o mês, na primeira semana foi a live de zero 
descriminação, nessa mesma semana tivemos uma reunião juntamente aos 
professores de tucumã onde foi abordado criação de protocolos de volta as 
atividades, visto que esses protocolos seriam realizados juntamente com Tucumã, 
cada modalidade apresentaria os protocolos, além de que toda segunda teria uma 
reunião para a exposição do que já foi realizado em relação aos protocolos. Na 

falaríamos também do dia da mulher, tivemos a reunião juntamente com tucumã que 
foi muito produtiva, apresentamos diversos pontos para criação dos protocolos de 
retomada as atividades presenciais, como o Multiesporte trabalha com a iniciação 
esportiva para crianças de 06 a 09 anos, a retomada só será possível na fase 3. Na 
terceira semana o tema da live foi sobre educação e a importância da escola na vida 
do educando, como de praxe tivemos a reunião de retomada com os protocolos e 
apresentação com slides e as devidas correções. Na quarta semana foi a semana de 
entrega de cestas básicas, tivemos a parada pedagógica e gravações de vídeos, foi 
feito uma reunião, para a realização de uma formação do projeto político pedagógico 
pelos professores com todos os funcionários da Estação Conhecimento, foi feito 
também a parada pedagógica onde ficou acordado tudo que iria ser realizado no mês 
de abril. As lives ocorreram muito bem e tivemos um grande público tanto na live de 
06 e 07 anos, tanto na live de 08 e 09 anos. Na quinta e última semana iremos 
apresentar para as coordenações a formação do projeto político pedagógico e logo 
após para os funcionários da instituição. O mês foi bem cheio e com muitos afazeres, 
um mês bem produtivo.

ABRIL 2021

Durante o mês de abril foram executadas várias atividades, porém demos início com 
a apresentação do PP onde todos os professores foram reunidos e divididos em 
equipes e cada equipe ficou com um tema específico abordado dentro do PP que 
foram eles educação integral, ação, movimento, diversidade e inclusão. Cada grupo 
se empenhou em estudar sobre o assunto e no dia 07/04/21 foi realizada uma reunião 
geral com todos os colaboradores da estação conhecimento de marabá através da 
plataforma google meet para apresentação do PP pois é muito importante que toda 
a equipe esteja informada sobre o trabalho que será desenvolvido durante o ano e 
assim termos um excelente resultado.

Nossa primeira live do mês com as crianças de 6 a 9 anos do multiesporte teve o tema 
brincar agir e pensar o principal objetivo da live foi propor para as crianças 



brincadeiras que estimulassem o desenvolvimento de algumas habilidades de 
maneira mais fácil prazerosa e leve.

Ação e reção foi o tema da nossa segunda aula onde trabalhamos cm brincadeiras 
sutis voltada para realidade da nossa vida bem como identificar situações de ação e 
reação em nosso cotidiano.

A terceira live teve o tema Semana cultural indígena e trouxemos para as crianças um 
pouco mais sobre essa cultura e junto foi apresentado a eles algumas brincadeiras 
indígenas que já fazem parte das nossas brincadeiras atuais, pois a maior parte delas 
vem de uma cultura seja ela indígena, afro e etc. É importante ressaltar que em todas 
as lives antes da execução e realizado um planejamento de altíssima qualidade onde 
descrevemos tudo e todos os pontos que serão abordados com as crianças passo a 
passo, e após todas as aulas é feito um relatório colocando os pontos positivos e 
negativos que ocorreram durante a aula e o objetivo do mesmo e que a cada encontro 
com as crianças possamos estar nos superando e melhorando ainda mais nossa 
dinâmica de ensinar e interagir com os coparticipantes.

No dia 29/04/21 foi realizada a live de Abertura do projeto pedagógico da estação 
conhecimento de marabá aberta para todas as famílias que são atendidas pela 
instituição. Na última semana do mês de abril foi realizada também as entregas das 
cestas básicas de alimentos para as famílias atendidas.

MAIO 2021

Durante o mês de maio foram executadas várias atividades, porém demos início com 
o curso do fia onde assistimos oito vídeos explicando tudo como funciona dentro do 
projeto cada vídeo tinha um foco diferente como Conceitos e histórico dos fundos dos 
direitos do Idoso da Criança e do Adolescente, Legislação Especificas e Diretrizes, 
Estrutura organizacional, Aplicação de Recurso dos Fundos de Direitos, Estrutura 
Institucional das Organizações da Sociedade Civil, Elaboração de projetos, Captação 
de Recursos por Meio dos Fundos dos Direitos do Idoso e da Criança e do Adolescente, 
Outras Estratégias de Captação de Recursos. Logo na primeira semana do mês 
realizamos também nossa parada pedagógica 05/05/21 a fim de ajustar todos os 
temas que seriam abordados durante o mês.

Nossa primeira live do mês com as crianças de 6 a 9 anos do multiesporte teve o tema 
semana das profissões o principal objetivo da live foi desenvolver conhecimento sobre 
a vida social; conhecer as profissões e identificar os profissionais que as 
desempenham.

Semana da família foi o tema da nossa segunda live via You Tube ela foi direcionada 
para todas as crianças e suas famílias coparticipantes da estação conhecimento de 
marabá. O evento contou com a participação de algumas famílias dando seu 
depoimento e alguns colaboradores fizeram um vídeo falando sobre o significado do 
que é ser mãe, contamos com um número de alcance de famílias dentro do esperado 
e o evento foi realizado com sucesso.



A terceira live teve o tema Campanha faça bonito dia 18 de Maio -

trouxemos para as crianças um pouco mais sobre esse assunto ressaltando a 
importância dos cuidados que elas devem tomar. É um assunto delicado de se 
trabalhar, porém não podemos deixar passar despercebido e é de suma importância 
que nossas crianças saibam se prevenir e se resguardar contra essa violência tão cruel. 
E para encerrar nossa última aula remota do mês o tema foi Gincana de movimento 
uma aula legal, dinâmica e divertida com objetivo de as crianças movimentarem seu 
corpo de forma lúdica e educativa.

É importante ressaltar que em todas as lives antes da execução e realizado um 
planejamento de altíssima qualidade onde descrevemos tudo e todos os pontos que 
serão abordados com as crianças passo a passo, e após todas as aulas é feito um 
relatório colocando os pontos positivos e negativos que ocorreram durante a aula e o 
objetivo do mesmo e que a cada encontro com as crianças possamos estar nos 
superando e melhorando ainda mais nossa dinâmica de ensinar e interagir com os 
coparticipantes.

JUNHO 2021

O mês de junho iniciou com a semana do meio ambiente, onde foi passado um vídeo 
de conscientização e junto com ele um desafio para todos da família fazer. Tivemos 
nossa parada pedagógica na segunda semana que foi passado tudo que iria ocorrer 
ao longo do mês. Nessa mesma semana foi trabalhado a campanha nacional ao 
Trabalho Infantil, onde teve uma live com os pais mediado pela Assistente Social 
Patrícia. Na terceira semana foi a semana da Aprendizagem que teve como principal 
mediadora nas lives a Psicóloga Alzira, que desenvolveu um trabalho excelente em 
todas as lives explicando e auxiliando os coparticipantes. Entramos na quarta semana 
com a Gincana do Movimento, onde as lives e as atividades seria realizado por nos 
professores, essa live com os alunos foi maravilhosa, eles interagiram muito bem, se 
divertiram além de ser executado o que foi proposto na semana. Reforçamos em 
todas as lives o uso obrigatório do uniforme, pois já foi entregue a todos os atendidos 
na instituição. A última semana do mês como de costume, se encerrou com o ESI e 
que teve como temática: RESPONSABILIDADE.

Além dessas atividades ligadas diretamente com os coparticipantes, esse mês a Liliane 
foi escalada para ir à instituição ajudar a fazer os Scanners das fichas de todos os 
atendidos na instituição. Na última semana foi a de entrega de cestas básicas para as 
famílias.

JULHO 2021

O mês de julho iniciou com a semana da ação e movimento, como de costume na 
instituição, pois, nesse mês é considerado férias escolares dos atendidos, então foi 
proposto brincadeiras livres e geral para que os atendidos se divertissem e se 
desligasse um pouco do cotidiano. Como é um mês de diversão e interação com eles 



mesmos, ficou decidido que as lives seria para crianças de 06 a 09 anos, duas vezes na 
semana e em dois turnos, para que todos participassem das brincadeiras. 
Conseguimos abranger uma quantidade boa de crianças que participaram e 
interagiram nas lives. Nesse mês também é o mês de Festa Junina e como não podia 
passar em branco foi enviado um vídeo com a quadrilha da EC de Marabá, Balão de 
Chita, que teve participação exclusivas dos funcionários, foi um vídeo maravilhoso que 
tenho certeza de que trouxe para eles lembranças maravilhosas. Nas duas últimas 
semanas tivemos entrega de cestas básicas para a comunidade atendida, correções 
de pendencias de documentos e atualização de dados dos coparticipantes E assim 
finalizamos o mês de julho, desenvolvendo tudo que foi planejado.

FOTOS









ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

ENTREGA DE CESTA BÁSICA



ENTREGA DE CESTA BÁSICA



DIAGNOSTICO ESCOLAR E COLETA DE DADOS COM OS RESPONSÁVEIS



PONTO POSITIVO E NEGATIVOS

POSITIVOS

Boa interação dos beneficiados presentes nas Lives;
Criação de um novo plano pedagógico de atividades para aulas remotas;
Alta taxa de rematrícula apesar das dificuldades apresentadas na pandemia;
Entrega das Cestas Básicas e a manutenção do compromisso do projeto com a 
nutrição dos beneficiados;
Live com atletas olímpicos;
Relacionamento dos beneficiados com os professores;
Novas vivências tecnológicas para os beneficiados; e
Possibilidade de explorar temas e métodos que pouco teriam espaço em 
treinamentos convencionais.

NEGATIVOS

Qualidade baixa do serviço de internet em nossa cidade prejudicou a conexão 
contínua dos alunos nas aulas remotas; 
Falta do atendimento presencial;
Baixo número de beneficiados presentes em algumas Lives; e
Poucas justificativas dos beneficiados para as faltas.

DISTRIBUIÇÃO KIT HIGIENE BUCAL



EXECUÇÃO FINANCEIRA

O Projeto Estação Conhecimento Marabá IV foi executado de acordo com o período 
previsto, com início das atividades em outubro de 2020 após assinatura do Termo de 
Compromisso, bem como o cronograma de execução financeira que transcorreu bem 
próximo ao previsto no fluxo durante os 09 meses de sua execução efetiva, dessa forma 
utilizando ao máximo os recursos captados. 

O saldo remanescente ocorrido ao fim do projeto foi impactado principalmente pela 
economia de alguns itens, bem como pela suspensão das atividades presenciais a partir 
do dia 16 de março de 2020 em atendimento às normativas estabelecidas pela 
Organização Mundial de Saúde no combate ao Coronavírus e por não terem ocorrido 
desligamentos de todos os Recursos Humanos durante a execução do projeto, que é de 
continuidade.

Na execução financeira efetiva, foram realizadas cotações prévias para a contratação 
dos serviços e compra dos itens necessários, com a escolha da empresa que apresentou 
o melhor preço e para as obrigações previstas foram respeitadas as determinações de 
lei. Tendo todos os recursos utilizados conforme orçamento aprovado, devido a 
metodologias de acompanhamento e controle desenvolvidas, e às experiências 
adquiridas anteriormente.  

Os pagamentos realizados de despesas próprias em guias ou notas conjuntas, bem como 
os pagamentos que excederam os valores aprovados, foram devolvidos durante o 
período de execução, prezando a transparência em todo o processo de pagamento.

CONCLUSÃO

A prática oferecida através das atividades executadas pela Estação Conhecimento de 
Marabá vem fortificando um importante mecanismo para vivências e aprendizados 
múltiplos que vão além do desenvolvimento e aprimoramento técnico.

O trabalho desenvolvido ao longo dos anos tem sido aprimorado e neste ano de seu 
exercício, buscando consolidar uma educação esportiva de qualidade à comunidade. As 
equipes do projeto buscam constantemente manter atividades adequadas para as 
diferentes faixas etárias, níveis técnicos e maturacionais dos jovens atendidos, com 
acesso a materiais e técnicas de altíssima qualidade, potencializando e fazendo jus ao 
apoio e a correta aplicação de verbas incentivadas.

____________________________________________
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NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE MARABÁ
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
OUTUBRO/2020
ESTAÇÃO CONHECIMENTO MARABÁ/PA
REALIZADO POR: GELIDIVANY BATISTA DE OLIVEIRA - PEDAGOGA

Relatório referente as atividades desenvolvidas pela Estação Conhecimento no setor esporte no 
mês de outubro/2020

Realizamos no mês de outubro algumas programações como reuniões, canto e coral, 
atendimento Dia das Crianças e entrevistas com os 
responsáveis dos coparticipantes da Estação Conhecimento (EC). Salientando que a entrevista 
aconteceu de forma presencial e remota.

Uma das reuniões foram para alinharmos assuntos pertinentes relacionado a entrevistas que 
será realizada com os responsáveis dos coparticipantes da EC, onde o principal objetivo é 
detectar se os coparticipantes estão matriculados na escola este ano de 2020, este trabalho é 
de cunho preventivo, no sentido de que neste momento é relevante fazermos este 
levantamento sobre o contexto que estamos vivendo, ressaltando que entre estas abordagens 
faremos outras perguntas pertinentes relacionada o momento em questão. Nesta reunião 
foram feitas as correções das perguntas elaboradas que serão feitas aos responsáveis.

As aulas do canto e coral acontecem segunda e quarta-feira no período matutino e vespertino, 
alguns coparticipantes desistiram por motivo tecnológico, pois nossas aulas estão acontecendo 
de forma remota, e sabemos que a maior parte dos nossos atendidos não possui um aparelho 
celular com internet.

Foram feitos 25 atendimentos pedagógicos, lembrando que os alunos atendidos foram do canto 
e coral o objetivo do contato foi para saber sobre a perspectiva do projeto em questão, pois 
alguns coparticipantes não estavam sendo assíduo com relação as aulas, falamos com os 
responsáveis sobre a relevância do projeto.

Na ocasião perguntamos se o responsável poderia firmar compromisso conosco relacionado a 
presença do seu filho (a) a partir de então. Estamos relatando os atendimentos através de 
relatórios descritivos e no sistema bússola.

Nossa semana da criança aconteceu em uma segunda-feira com todos os coparticipantes da EC, 
tivemos a participação direta e indireta de todo corpo de colaboradores, juntamente com a 
equipe técnica, foi um momento bem proveitoso no sentido de que tivemos um número 
significativo com relação aos coparticipantes. Nosso tema este ano foi brincando em casa.

Realizamos d
programação abrangeu as faixas 02 a 18 anos, contamos com uma aceitação relevante e 
significativa por parte dos coparticipantes. Tivemos uma Live de abertura onde foi apresentado 
a programação da semana, nesse dia fizemos várias brincadeiras, foi explicado que ao longo da 
semana iriamos continuar com atividades bem dinâmicas.

Durante a semana da criança tivemos brincadeiras como: sensório, advinhas, identifique a 
figura, desfile entre outras. Contamos com os seguintes públicos: as faixas etárias 02 a 05 anos 
tivemos 32 crianças, 06 a 9 anos 46 coparticipantes, 10 a 18 anos 64 coparticipantes, para a 



equipe foi de extrema relevância estes números, que foram mensurados por meio de lista de 
presença.

A entrevista para saber se nossos coparticipantes estão matriculados e de que forma eles estão 
acompanhando as aulas, está entrevista aconteceu nos dias 14,15, e 16 de outubro presencial, 
na entrega de cestas básicas, de forma remota aconteceu dia 19/10/20, como mencionado 
tratamos de perguntas sobre matrículas, como está sua saúde mental e física neste período de 
pandemia.





NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE MARABÁ
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
NOVEMBRO/2020
ESTAÇÃO CONHECIMENTO MARABÁ/PA
REALIZADO POR: GELIDIVANY BATISTA DE OLIVEIRA - PEDAGOGA

Relatório referente as atividades desenvolvidas pela Estação Conhecimento no setor esporte no 
mês de novembro/2020

vemos 

brincadeiras de origem africanas, contação de histórias, apresentação do cultural, salientando 
que todas as programações foram sobre o tema, pela primeira vez tivemos um intérprete de 
Libras (Língua Brasileira de Sinais) na contação de histórias, pois neste contexto e necessário
incluir.

Foram feitos 15 atendimentos pedagógicos no mês de novembro, lembrando que os alunos 
atendidos foram do canto e coral o objetivo do contato foi para saber sobre a perspectiva do 
projeto em questão, pois alguns coparticipantes não estavam sendo assíduo com relação às
aulas.

Partindo de uma entrevista que foi feita no mês de outubro, os dados coletados estão sendo 
filtrado no sentido de que os dados estão sendo tratado, a planilha está sendo construída.

Tivemos capacitação brigada de incêndio. Seguindo a Norma Regulamentadora nº 23, conhecida 
como NR-23, a equipe de colaboradores da Estação Conhecimento de Marabá passou por uma 
capacitação para a formação da nova equipe de Brigada de incêndio da Unidade.

Durante a capacitação foram realizados diversos exercícios, onde foi simulado situações de 
acidente com imobilização e manuseio de extintores no combate a incêndio.





NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE MARABÁ
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
DEZEMBRO/2020
ESTAÇÃO CONHECIMENTO MARABÁ/PA
REALIZADO POR: GELIDIVANY BATISTA DE OLIVEIRA - PEDAGOGA

Relatório referente as atividades desenvolvidas pela Estação Conhecimento no setor esporte no 
mês de dezembro/2020

Na primeira semana do mês de dezembro foi enviado através do grupo da família, que é 
composto por os atendidos da Estação Conhecimento de Marabá um vídeo a respeito do Natal, 
seu verdadeiro significado e destacando os sentimentos que essa data nos remete, ele teve por 
objetivo convidá-los para fazerem parte da live do dia 11 de dezembro e aguçar nas famílias o 
verdadeiro significado do Natal. Por meio desse vídeo obtivemos feedback com belíssimas 
mensagens e

com muita criatividade, devolutivas que fizeram parte da live natalina e que abrilhantaram ainda 
mais este evento.

LIVE NATALINA

O mês de dezembro é um mês que inspira e contagia os corações, pois se aproxima uma data 
que é conhecida como natal. O Natal significa o nascimento de Jesus e com o intuito de 
vivenciarmos essa data no dia 14 de dezembro de 2020 realizamos a live Natalina da Estação 
Conhecimento de Marabá, com uma programação muito especial realizada por a equipe de 
colaboradores. Dentro da programação buscamos dar ênfase no verdadeiro sentido do Natal



por meio das apresentações com temáticas. Natalinas que foram: jogral, poema, coreografia, 
teatro, coral e a participação das famílias por meio de vídeos que foram enviados no grupo do 
WhatsApp e que abordavam acerca do que era o Natal para a família e como seria o Natal nesse 
ano e virtude da pandemia. A live foi transmitida pôr a plataforma do Youtube e teve 382 
visualizações, cerca de 88 acessos simultâneos e muita integração por meio do chat. Contudo, 
destaco o sucesso e o quanto foi emocionante cada momento e cada participação.



ENCONTRO COM O INSTITUTO APRENDIZ

Nas datas do dia 01 e 08 de dezembro a equipe da Estação Conhecimento de Marabá foi 
convidada por o instituto aprendiz para um encontro realizado por meio da plataforma Team s. 
O objetivo desse encontro foi proporcionar para a equipe de colaboradores da EC Marabá o 
conhecimento acerca da metodologia e o que o instituto almeja e vem desenvolvendo dentro 
do território do Município de Marabá. Na ocasião também foi abordado a respeito de dados 
estáticos que falavam a respeito da economia, dados geográficos, educação, índice de 
desenvolvimento humano do município bem como também taxas de mortalidades de jovens e 
adultos, indicie de violência etc.



NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE MARABÁ
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
JANEIRO/2021
ESTAÇÃO CONHECIMENTO MARABÁ/PA
REALIZADO POR: GELIDIVANY BATISTA DE OLIVEIRA - PEDAGOGA

Relatório referente as atividades desenvolvidas pela Estação Conhecimento no setor esporte no 
mês de janeiro/2021.

ESTAÇÃO ONLINE: BRINCANDO COM A TECNOLOGIA

Entre os dias 15 e Ela
teve o objetivo de desenvolver atividades que sejam lúdico-educativas através da web, 
estimulando a criatividade, os potenciais e a capacidade dos coparticipantes. A interação entre 
educadores e beneficiários aconteceram através de vídeos em formato de tutoriais e dicas com 
as seguintes temáticas: Edição de Vídeos, Plataforma Digitais, Segurança na Internet e Dicas de 
beleza. Logo após o envio dos vídeos, foi lançado no grupo da família o desafio que envolveu 
todas as idades, ressaltando que o conteúdo foi enviado pelos educadores sociais. O resultado 
da dinâmica foi um número relevante sendo 125 participações (devolutivas), fazendo com que 
crianças, adolescentes e jovens se aproximassem e interagissem com a tecnologia, estimulando 
a aprendizagem de inúmeros conhecimentos incluindo as disciplinas escolares, tudo de forma 
leve e descontraída mediante a atividades que sejam motivadoras, melhorando assim o 
desenvolvimento cognitivo.





LIVE: GARVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA-ASPECTOS PSICOLÓGICOS

Nesta Live foram convidados os adolescentes e responsáveis, a mesma aconteceu no dia 
05/02/2021 às 18:00 horas no YouTube, ressaltando que o planejamento da mesma aconteceu 
em janeiro, o mês de execução foi fevereiro por conta de algumas demandas que surgiram. O 
tema foi abordado pela psicóloga, pedagoga, assistência social e educador social, pois por 
motivos pessoais nossa convidada (Enfer.: Liana Pillar) não pode se fazer presente, nesta 
atividade tivemos 61 visualizações e 16 participantes, esses números mostra-nos que o trabalho 
cada dia está se consolidando.



NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE MARABÁ
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
FEVEREIRO/2021
ESTAÇÃO CONHECIMENTO MARABÁ/PA
REALIZADO POR: GELIDIVANY BATISTA DE OLIVEIRA PEDAGOGA

Relatório referente as atividades desenvolvidas pela Estação Conhecimento no setor esporte no 
mês de fevereiro/2021

Entre os dias 12 a 19 de fevereiro realizamos lives de integração, a mesma teve o objetivo de 
proporcionar um momento de escuta por partes dos beneficiários da Estação Conhecimento de 
Marabá. Este momento trouxe reflexões e propostas respeitos de sugestões de atividades que 
foram propostas pelos beneficiários entendendo que os mesmos são protagonistas da sua 
aprendizagem, o nosso projeto pedagógico do ano vigente 2021 terá como temática: Ação e 
movimento: diversidade e inclusão. Salientando que os beneficiários pontuaram o que mais 
sentiam falta na instituição e o que almejavam no sentido de atividades, brincadeiras e 
temáticas, que iremos trabalhar neste ano corrente 2021. Ressalto que as lives aconteceram de 
forma a respeitar as diferentes faixas etárias.

ENTREVISTA COM OS RESPÓNSAVEIS DOS BENEFICIÁRIOS
Entre os dias 24 a 26 de fevereiro, realizamos com os beneficiários durante a entrega de kits de 
alimentação uma entrevista para acompanhamento pedagógico, quanto a participação dos 
mesmos nas lives promovidas pela Estação Conhecimento de Marabá. Na ocasião foram 
entrevistadas 200 famílias o objetivo dela é identificar quantas famílias possuem acesso à 
internet e os dias e horários viáveis para a participação de todos nas lives propostas juntamente 
com vídeo aula.



VISITA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEMED)
No dia 11 e 12/02/21 fiz uma visita para secretaria de educação de Marabá (SEMED), para saber 
algumas questões sobre o retorno das aulas, rematrículas, ou seja, como este retorno se daria. 
Falamos com os responsáveis do ensino sobre esta possível volta, aproveitando a ocasião fiz 
algumas perguntas pertinentes a ele como: Como a Semed se organizou em 2020 em relação à 
pandemia? Se conseguiram enviar atividades para casa? Se sim a partir de que data? Se 
consideram o ano de 2020 encerrado ou não? Se tiveram atividade on-line? Fiz contato 
telefônico com alguns amigos do setor de educação especial da secretaria, onde sanaram 
algumas dúvidas sobre ao retorno das atividades. No dia 04/03/21 foi divulgado informativos 
sobre a: rematrícula, aulas on-line entre outros.



NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE MARABÁ
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
MARÇO/2021
ESTAÇÃO CONHECIMENTO MARABÁ/PA
REALIZADO POR: GELIDIVANY BATISTA DE OLIVEIRA PEDAGOGA

Relatório referente as atividades desenvolvidas pela Estação Conhecimento no setor esporte no 
mês de março/2021

Entre os dias 04 e 05 de março foram realizadas lives de integração com o objetivo de 
proporcionar um momento de escuta das crianças e adolescentes da Estação Conhecimento de 
Marabá. Momento este que visou abordar a temática: Dia mundial de zero discriminação, o 
objetivo é abordar sobre os diversos tipos de preconceitos existentes dentro da sociedade 
como: idade, sexo, identidade de gênero, orientação sexual, deficiência, raça, etnia, idioma, 
saúde etc. Ela foi pensada em virtude do Dia Mundial de Zero Discriminação, celebrado 
globalmente no dia 1º de março, é uma oportunidade para salientar como todas as pessoas 
podem contribuir e fazer parte da transformação e se posicionar de forma positiva para uma 
sociedade justa e igualitária. Na ocasião as crianças e adolescentes relataram situações 
relacionadas ao preconceito, bullying e situações vexatórias. Ressalto que as lives foram bem 
participativas e aconteceram de forma a respeitar as diferentes faixas etárias.

coparticipantes das faixas etárias entre 2 a 17 anos. Nesses dois dias, obtivemos o número de 
152 participantes, o conteúdo abordado pelos colaboradores foi o Autoamor. A dinâmica da live 
se deu em formas de diálogos, brincadeiras, música e claro com um momento de escuta. A 
temática abordada foi de extrema relevância para os coparticipantes, pois os levou a pensar, 
refletir e a praticar o autoamor.

REUNIÃO REMOTA DO CMDPD CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA

No dia 02 de março, foi realizado de forma remota a reunião mensal do CMDPD, foram 
discutidas na mesma a inserção dos novos conselheiros representando a SEASPAC e da SEMEL. 

que consiste
no mercado de trabalho. A Estação Conhecimento de Marabá foi representada pelo 
Coordenador de Esportes Hecton Alves Lima, titular do conselho.

SEMANA DA EDUCAÇÃO

Aconteceu nos dias 18 e 19/03/21 uma live com os coparticipantes/beneficiários, tivemos um 
número de acesso venerável, nesta live tivemos 17 colaboradores e 03 estagiários envolvidos, 
alguns conceitos relacionado a temática foram exposto pela psicóloga: Alzira Lucia Carvalho, a 
mesma dialogou sobre o que seria educação, a função da escola, valores e princípios, partindo 
do exposto a interação entre os pares aconteceu de forma dinâmica e significativa, no sentido 
da internalização dos conteúdos, a escuta produziu um momento de interação de suma 
relevância, no sentido de sanar algumas dúvidas por partes dos coparticipantes. Salientando que 
somente nestes dois dias de lives tivemos 155 (cento e cinquenta e cinco) acesso. Para Estação 
este número e louvável, pois a maioria dos coparticipantes não tem acesso à internet.
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Relatório referente as atividades desenvolvidas pela Estação Conhecimento no setor esporte 
no mês de abril/2021

O VERDADEIRO SENTIDO DA PÁSCOA

A Páscoa é uma das festividades mais relevantes para o cristianismo, pois representa a 
ressurreição de Jesus Cristo, o filho de Deus, a data é comemorada anualmente no primeiro 
domingo após a primeira lua cheia que ocorre no início da primavera (no Hemisfério Norte) e do 
outono (no Hemisfério Sul). A data é sempre entre os dias 22 de março e 25 de abril.

Partindo do exposto, diferentes religiões e denominações celebram a Páscoa de maneira 
diferente. Por exemplo, os protestantes celebram de maneira diferente que os católicos. 
Enquanto os católicos são encorajados a não comer carne na Quaresma, para os protestantes 
não existe essa restrição. Além disso, os protestantes não costumam celebrar todos os dias da 
Semana Santa como os católicos, dando mais importância à Sexta Feira Santa e Domingo de 
Páscoa.

onde os 
beneficiários falavam o que era páscoa para eles, alguns falavam que era jesus outros diziam 
que era chocolate, o vídeo foi feito com muita dedicação e responsabilidade respeitando os 
pontos de vistas de cada ser que se envolveu nesta atividade, ele foi divulgado no grupo do 
WhatsApp para as famílias na data de 04/04/21.



ANIVERSSÁRIO DE MARABÁ

A cidade de Marabá completou no dia 05/04/21 108 anos, e a Estação Conhecimento de 
Marabá, comemorou com um vídeo feito por toda equipe, todos se empenharam nesta 
homenagem, tivemos um poema escrito para esta ocasião, ou seja, inédito, escrito pela 
pedagoga do núcleo de desenvolvimento de Marabá: Gelidivany B. Oliveira, cujo título é 

ele foi disponibilizado no YouTube, na data que a cidade completa 
ano. Link https://youtu.be/bGnC6fkqnw4. Tivemos um número considerável de acesso.



SEMANA DO BRINCAR, AGIR E PENSAR

dias da semana, quinta e sexta, na data de 08 e 09/04/21. Nesta ocasião foi tratado a 
importância do brincar como ferramenta fundamental para o desenvolvimento da criança e 
ativação da memória. Considerando que a brincadeira é um direito humano 
independentemente da idade.

Apresentamos para os beneficiários uma maneira fácil e divertida de fazer exercício físico, com 
a proposta de fazer com que possam aumentar sua produtividade. Promovendo o pensamento 
crítico através de análises de acontecimentos atuais como: Lockdown.

Provocar nós beneficiários a análise dos pontos positivos e negativos relacionado ao vídeo em 
questão. Propomos a eles brincadeiras que estimulam o desenvolvimento e habilidades 
ajudando na aprendizagem de maneira mais fácil e prazerosa.

Apresentando aos coparticipantes de forma lúdica, atividades que envolvam movimentos 
corporais, e que ajuda no desenvolvimento da atenção e da criatividade, proporcionando a 
percepção das diferenças entre as cores, e a variação do vocabulário Linguístico. Temos uma 

matriculados.



SEMANA DA AÇÃO E REAÇÃO

Nesta se
semana, quinta e sexta, na data de 15 e 16/04/21. Apresentamos para os beneficiários o 

cotidiano, em uma prática de atividade física e em sua rotina.

Reconhecendo a existência de elementos rítmicos e expressivos na brincadeira vivenciada, 
realizando os movimentos básicos de saltar com um e dois pés, agachar, girar e equilibrar-se e 
suas relações com o ritmo em que esses movimentos são executados, projetando e construindo 
sequências de movimentos levando em conta os seus limites corporais e os dos colegas. Temos 

iciários 
matriculados.



SEMANA DA CULTURA INDÍGENA

da semana, quinta e sexta, na data de 22 e 23/04/21. Desenvolvendo nos beneficiários de forma 
lúdica o interesse pela Cultura Indígena, através de jogos e Lendas (Contação de História).

Promovendo conhecimento através da live, pois a riqueza de informações sobre a cultura 
indígena instigou a curiosidade de todos, a fim de desenvolver novas áreas de conhecimento 
dos alunos e professores envolvidos nesse contexto de informações.

Partindo disto mostramos para os beneficiários a história da cultura indígena, apresentando de 
forma clara e objetiva para que os beneficiários entendam a relevância da diversidade cultural 
na sociedade.

Demonstrar e explicar através de imagens sobre alguns aspectos culturais indígenas como 
vestimentas, culinária e instrumentos. Tivemos uma frequência e participação muito boa nesta 
live, uma média de 60% dos beneficiários matriculados. Nesta semana tivemos um indígena que 
foi convidado por uma educadora o nome do mesmo é: Deuzimar Tarracana Karaja da aldeia 
Kojakati.



LIVE DE ABERTURA DO PROJETO POLÍTICO PEDAGOGICO

O projeto pedagógico é o documento norteador, desta maneira engloba a reflexão sobre a 
realidade que a instituição almeja em curto, médio e longo prazo. Neste contexto a Estação 
conhecimento de Marabá juntamente com a sua equipe de colaboradores e com alguns 
beneficiários o PP 2021 com a temática: Ação e Movimento: Diversidade e Inclusão. Ressaltando 
que a participação dos beneficiários para a elaboração do PP aconteceu no mês de fevereiro por 
meio da plataforma da Google Meet.

A abertura no dia 28 de abril de 2021 por meio da plataforma Youtube e teve como objetivo 
apresentarmos o conceito de PP, o que é educação integral, falar sobre as ações traçadas para 
o decorrer deste ano e dessa forma contribuir com o processo educativo dentro das atividades 
de esporte, lazer, cultura e educação.



REMATRICULAS 2021

Realizamos durante as semanas do dia 19 a 30 de abril as rematrículas e matrículas do ano 2021 
das crianças e jovens da Estação Conhecimento de Marabá. As matrículas foram realizadas por 
meio de contato telefônico com as famílias atendidas pela Estação Conhecimento de Marabá, 
na oportunidade atualizamos os dados pessoais das crianças e jovens e solicitamos os 
documentos necessários para a confirmação da matrícula. A mesma aconteceu na semana do 
dia 27 a 30 de abril.
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Relatório referente as atividades desenvolvidas pela Estação Conhecimento no setor esporte no 
mês de maio/2021

SEMANA DAS PROFISSÕES

Esta semana aconteceu nos dias 03/05 a 07/05/21 uma live relacionada as profissões com o 
intuito de colaborar e concretizar e se responsabilizar tanto na teoria como na prática, para que 
algo de novo aconteça. Muitas vezes, isolamos

nossos beneficiários, deixamos de orientá-lo corretamente e até o ignoramos, com a certeza de 
que esse não é nosso papel. Todos nós somos responsáveis, temos um papel fundamental na 
formação profissional dos nossos beneficiários. Partindo de o exposto e interessante salientar 
que as lives são para todas as faixas etárias especifica. Temos um número de acessos relevantes, 
mas claro que estamos trabalhando para que os números sejam significativos.



FESTA DA FAMÍLIA

Esta live aconteceu no dia 13/05/21 pelo Youtube, a Estação Conhecimento de Marabá realiza 
esta festa no intuito de comemorar o dia das mães com o formato não tradicional, pois 
entendendo que os arranjos familiares mudaram, e neste contexto que a Estação realiza este 

número muito bom de acessos, mesmo com as contrariedades, o número foi significativo. 
Salientado que devido ao momento pandêmico que estamos vivendo a escolha do nome para 
live foi enfática. Ressaltando que tivemos um vídeo tradicional a parte, onde as colaboradoras 

delas e disponibilizados para as famílias.



CAMPANHA FAÇA BONITO

Esta live aconteceu no dia 18/05/21 com o setor social pelo Youtube, e nos dias 19/05 e 
20/05/21 a mesma temática foram apresentados para os nossos beneficiários, neste contexto a 
psicóloga da instituição foi convidada a participar cujo nome da mesma é: Alzira Lucia Carvalho 
da Silva Costa, pois este conteúdo tem suas complexidades, então pedimos a sua participação, 
no intuito de intermediar o diálogo entre aos pares presentes. A proposta da campanha é 
mobilizar, sensibilizar, informar, partindo disto em razão do contexto de pandêmica corona vírus 
(COVID-
relevância conscientizar os nossos beneficiários de que abuso sexual é a utilização do corpo de 
uma criança ou adolescente por um adulto ou adolescente, para a prática de qualquer ato de 
natureza sexual e exploração sexual é a utilização sexual de crianças e adolescentes com a 
intenção do lucro ou troca, seja financeiro ou de qualquer outra espécie.



SEMANA DA GINCANA DO MOVIMENTO

Esta live aconteceu nos dias 24/05 a 28/05/21 com tema Gincana do Movimento, com o intuito 
de promover o movimento do corpo humano como forma de aprendizado. Ela teve como 
objetivo trabalhar o movimento do corpo, através de atividades que foram desenvolvidas, 
possibilitando adquirir coordenação motora, agilidade e concentração por parte dos 
beneficiários. Ressaltando que as atividades ajudam a melhorar a capacidade motora, já que a 
criança, adolescentes e jovens andam, pulam, correm, enfim, mas também ajudam a 
desenvolver os aspectos cognitivos, pois dessa forma eles começam a adquirir motivação, 
habilidades, atitudes necessárias para sua participação social e começa a criar suas próprias 
ações.



NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE MARABÁ
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
JUNHO/2021
ESTAÇÃO CONHECIMENTO MARABÁ/PA
REALIZADO POR: GELIDIVANY BATISTA DE OLIVEIRA PEDAGOGA

Relatório referente as atividades desenvolvidas pela Estação Conhecimento no setor esporte no 
mês de junho/2021

Live Semana da Campanha Mundial de Combate ao Trabalho Infantil

Em atenção ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, que aconteceu no último dia 14, 
tivemos diversos encontros de formas online através da plataforma google Meet para tratar 
assuntos pertinentes a problemática, nossa equipe multidisciplinar mobilizou-se e desenvolveu
conversas com uma linguagem simples para a conscientização contra o trabalho infantil, 
ressaltando que para cada faixa etária era uma linguagem adequada.

Através de diversas dinâmicas e atividades o tema conseguiu ser abordado de forma clara, onde 
houve uma grande participação das crianças, adolescentes e jovens. Na ocasião tivemos um 
feedback através dos cata-ventos produzido pelas crianças e as indagações e questionamento 
pelos jovens e adolescentes sobre a temática.



Precisamos agir agora para acabar com o trabalho infantil - Campanha de Erradicação do 
Trabalho Infantil

No dia 08 de junho a Estação Conhecimento de Marabá promoveu a live com o tema 

2021, Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, Instituído pela ONU, e conclama 
a sociedade para a urgência de medidas efetivas e imediatas de prevenção e combate ao 
trabalho infantil.

Reforçando a responsabilidade social que a Estação Conhecimento de Marabá possui e 
assumindo o compromisso no enfrentamento de qualquer forma de violência contra crianças e 
adolescentes, abordou-se o tema pela transmissão via plataforma YouTube, com a mediadora 
Stephany Carvalho assistente social da EC, e com as palestrantes convidadas Sr.ª Eliade Rocha 
dos Santos Gestora Interina do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil do CREAS (Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social) e a Sr.ª Susi Sacramenta Conselheira Tutelar, 
obtivemos 222 acessos.



Live Gincana do Movimento

A Live aconteceu no dia 17 de Junho às 16h, de forma remota pela plataforma Google Meet e a 
ferramenta Google Forms utilizando o link para a frequência, foi trabalhado o desenvolvimento 
físico com alongamentos e uma dinâmica com uma roleta de exercício para os coparticipantes
estarem participando e praticando durante a LIVE, possibilitando o desenvolvimento corporal, 
cognitivo e integral.



NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO DE MARABÁ
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
JULHO/2021
ESTAÇÃO CONHECIMENTO MARABÁ/PA
REALIZADO POR: GELIDIVANY BATISTA DE OLIVEIRA PEDAGOGA
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mês de julho/2021

SEMANA AÇÃO E MOVIMENTO

Esta semana aconteceu nos dias 05/07 a 09/07/21 fizemos um momento de culminância, pois 
este tema faz parte do no projeto pedagógico, tivemos um número significativo de acessos 
relacionado aos participantes em cada live. Tivemos uma semana com diversão e aprendizagem 
garantida, conteúdos disponibilizados de forma lúdica para todos envolvidos, este retorno 
positivo por parte deles (participantes) nós fazemos ser melhores diariamente enquanto 
educadores. Como o tema sugere tivemos muita ação e movimento. Na ocasião relembramos 
as crianças e adolescentes os eixos abordados no decorrer do bimestre e ressaltamos a 
relevância de cada eixo. Para que a culminância acontecesse de forma mais dinâmica e que 
conseguíssemos envolver mais os familiares foram enviados materiais para abrilhantar ainda 
mais a interação e as atividades propostas. Contudo, destaco que as lives foram um sucesso e 
com ótima participação das crianças, adolescentes e familiares.



FORMAÇÃO CONTINUADA

A Pedagogia da Emergência é uma linha que trabalha no auxílio de crianças que passaram por 
algum trauma causado por eventos dramáticos ou traumáticos. Armgard explica que é o caso 
da pandemia da nova corona vírus, que resulta em mortes rápidas, sem a possibilidade do 
enterro, com um ritual de despedida. Outro agravante é a necessidade de ficar em casa, diante 
de medos como a falta de trabalho e o aumento da pobreza no país, que podem prejudicar o 
psicológico das pessoas.

A linha pedagógica foi criada em 2006 pelo professor alemão Bernd Ruf, após sua participação 
no repatriamento de 21 jovens libaneses, em meio à guerra entre Israel e o Hezbollah -
organização política e paramilitar fundamentalista islâmica.

Em uma entrevista realizada em 2014 ao canal NAMU, Ruf explica que nem sempre externar 
verbalmente os sentimentos é a melhor forma de lidar com os traumas. Então, é preciso pensar 
em alternativas que auxiliem essas pessoas a se reconectarem consigo mesmas, como as artes, 
por exemplo. Nossos professores são: Reinaldo Nascimento e Gildasio Januário. Ressaltando que 
a aula acontece de forma remota pelo aplicativo zoom.



LIVE JULINA

A festa junina veio para o Brasil na época da colonização, trazida pelos portugueses, e festejamos 
a data com muita alegria e interação a mesma aconteceu pela plataforma do Youtube com as 
famílias inseridas na instituição, este evento aconteceu dia 15/07/21 realizamos a live junina da 
Estação conhecimento de Marabá. Na ocasião revivemos momentos marcantes da quadrilha 
balão de chita, salientando que no ano de 2019 foi campeã no festival junino do município de 
Marabá--PA, na ocasião tivemos a participação especial através de vídeos de outras quadrilhas, 
correio elegante via WhatsApp, brincadeiras e claro muita alegria.

Além dos momentos pautados contamos com momentos culturais para lá de animados com a 
participação do convidado Gabriel Rocha e com os educadores da cultura embalando a abertura 
e momentos de integração com as famílias da estação por meios de músicas juninas.

PROCESSOS EDUCACIONAL E CULTURAL

Nos dias 01,06,12 e 22/07/21 tivemos encontros virtuais com as pedagogas de Marabá e Tucumã 
para discutirmos assuntos pertinentes aos processos educacional e cultural, ou seja, de que 
forma seria organizado, para que ficasse claro para todos os envolvidos como se daria a partir 
de então. Partindo desta conversa elaboramos umas planilhas com passo a passo das nossas 
atividades que são desenvolvidas na Estação Conhecimento, desde a inscrição até o término das 
atividades, este desenho metodológico e claro conceitual faz com que entendemos melhor os 
processos de cada atividade inseridas na instituição. Infelizmente não printamos a tela por este 
motivo não anexamos neste documento.
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META QUALITATIVA 2



ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO E O POTENCIAL DE COMPROMETIMENTO DOS ALUNOS NAS AULAS

INDICADOR: Índice de aproveitamento dos alunos nas aulas oferecidas.

INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO: Análise do rendimento dos alunos no histórico desportivo, 
consolidado em relatórios.

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DA META QUALITATIVA 02

A meta foi cumprida. A coleta dos dados para cumprimento da meta qualitativa 2, ocorreu no dia 04 de Maio de 2021, 

onde no universo de 475 beneficiados foram avaliados 19 crianças e adolescentes que remete a aproximadamente 4% 

do total. O motivo dessa amostragem reduzida vem de encontro ao período de pandemia que estamos passando, com 

isso, as atividades presenciais não estão ocorrendo por motivo de segurança e preservação de nossos atendidos, assim 

sendo, optamos em realizar a coleta de (Peso Corporal e Estatura) para análise do Índice de Massa Corporal (IMC) 

buscando verifica, se os beneficiados pelo projeto estão nesse de pandemia com situação nutricional adequada, com 

isso, as informações coleta serão planificadas em fórmula: peso divido por altura ao quadrado, buscando identificar o 

IMC e assim, classificar em: abaixo peso, peso adequado, sobrepeso e obesidade. Conforme as avaliações feitas foi 

diagnosticado quer 14 beneficiados possui (Peso adequado), 2 beneficiados possuem (Abaixo do peso) 2 beneficiados 

(Sobrepeso) e 1 beneficiado (Obesidade). Os dados mensurados foram realizados respeitando as medidas de segurança 

contra a COVID-19, conforme preconiza a Organização Mundial Saúde.



BATERIA DE AVALIAÇÕES

MAIO 2021









1. Beneficiado: Maria Eduarda Ferreira Lima 

2. Beneficiado: Davi Luiz Lima dos Santos 



3. Beneficiado: Sindhoeny Gabrielly Ferreira de Lima 

4. Beneficiado: Daniel Gomes Lima Dias Marques 



5. Beneficiado: Franklin Barbosa Silva 

6. Beneficiado: Jetisly Barbosa Silva 



7. Beneficiado: Taiuan Barbosa Silva 

8. Beneficiado: Ana Lucia da Cruz Pereira 



9. Beneficiado: Ana Clara da Cruz Pereira 

10. Beneficiado: Carlos Eduardo da Cruz Pereira 



11. Beneficiado: Ana Melyssa da Silva de Oliveira 

12. Beneficiado: Wellen Silva de Oliveira 



13. Beneficiado: Carlos Manoel Silva de Oliveira 

14. Beneficiado: Carlos Daniel Nascimento Andrade 



15. Beneficiado: Suely de Lima da Silva 

16. Beneficiado: Ana Vitoria do Nascimento 



17. Beneficiado: Daniel Reis de Araújo 

18. Beneficiado: Samuel Reis Araújo 



19. Beneficiado: Thayla Sophia Reis de Araújo 

74%

10%

11%
5%

RESULTADOS

Peso Adequado Abaixo do Peso Sobrepeso Obesidade



CONCLUSÃO

De acordo com os dados apresentados neste relatório, comprovamos que os beneficiados da EC Marabá IV foram 

capazes de apresentar resultados esportivos adequados mediante a todas as dificuldades enfrentadas pela pandemia 

do coronavírus. Pela amostragem do relatório, 74% dos beneficiados estão com peso adequado, enquanto 11% com 

sobrepeso, 10% abaixo do peso e 5% com grau de obesidade.
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META QUANTITATIVA 01



META 1

NÃO EXCEDER EM 40% O ÍNDICE DE EVASÃO DOS ALUNOS INSCRITOS NO PROJETO.

INDICADOR: Percentual dos alunos evadidos do projeto.

INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO: Relação de beneficiados consolidada em relatórios mensais.

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DA META QUANTITATIVA 01

RELATÓRIO DE DESLIGAMENTOS MENSAIS

Maio/2021
Nome Data de Desligamento

ANA PAULA ALVES ARAÚJO 20/05/2021
DANILO DE JESUS FEITOSA 20/05/2021
DAVI WILHA OLIVEIRA BRILHANTE 20/05/2021
EMANOELLY LOPES CAVALCANTE 20/05/2021
GABRIELLE SANTOS DA ROCHA 20/05/2021
JAMILY DE SOUSA DAMACENO 20/05/2021
JOSE ANTENOR OLIVEIRA MEIRA 20/05/2021
MARIA CLARA RODRIGUES DE OLIVEIRA 20/05/2021
MARINA DA CONCEIÇÃO SILVA 20/05/2021
NICELLY SHELDA DE OLIVEIRA 20/05/2021
PEDRO HENRIQUE SILVA DOS REIS 20/05/2021
PEDRO LUCAS SANTOS CAPUCHO 20/05/2021
RENZO GABRIEL CUNHA SILVA 20/05/2021
SARAH BARREIRA DE LIMA 20/05/2021
SAYMON BARREIRA LIMA 20/05/2021
VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE LIMA 20/05/2021
VITÓRIA KETENLLY FERREIRA BRANDÃO 20/05/2021
WELITA SILVA DE OLIVEIRA 20/05/2021

475 Total de beneficiados do projeto

18 Total de beneficiados evadidos do projeto

3,78% Percentual final de beneficiados evadidos

















Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Marabá NDHE Marabá
Avenida Vale s/n São Félix Marabá/PA CEP: 68514-300

Fone (98) 9976-6888

META QUNTITATIVA 02



META 2

PARTICIPAR DE, PELO MENOS, 1 ATIVIDADE EXTERNA E/OU INTERNA, COMO 
FORMA DE INTERCÂMBIO E VIVÊNCIAS SOCIAIS ENTRE AS MODALIDADES 

ASSISTIDAS NO PROJETO.

INDICADOR: Participação em eventos e/ou atividades programadas esportivas.
INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO: Relatório de eventos.

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DA META QUANTITATIVA 02

Em conformidade a cumprimento da meta quantitativa 2 do Projeto Ano IV, foi realizado no dia 

plataforma Google Meet. O evento contou com a participação 82 beneficiados com faixa etária 

entre 10 a 17 anos. A Gincana teve como objetivo trabalhar o movimento do corpo, através de 

atividades que foram desenvolvidas, possibilitando adquirir coordenação motora, agilidade e 

concentração por parte dos beneficiários. Ressaltando que as atividades ajudam a melhorar a 

capacidade motora, já que a criança, adolescentes e jovens andam, pulam, correm, mas também 

ajudam a desenvolver os aspectos cognitivos, pois dessa forma eles começam a adquirir 

motivação, habilidades, atitudes necessárias para sua participação social e começa a criar suas 

próprias ações. As atividades foram de caráter educativo possibilitando em seu contexto 

metodológico favorecer o aprendizado dos beneficiados além de contribuir para formação de sua 

personalidade. Segue abaixo para comprovação o (Plano de Atividades e Fotos das atividades 

sendo executada).



PLANO DE ATIVIDADES

Educadores Responsáveis: Maycon, Ygor e Gabriel 

Tema Subtema Data da Realização

Gincana do Movimento Os movimentos do corpo como 
forma de aprendizado 

27/05/2021

Conhecimentos a serem 
adquiridos

Habilidades a serem 
desenvolvidas

Duração

Movimento corporal, agilidade, 
percepção visual e auditiva, 

competição. 

Coordenação Motora, agilidade, 
concentração. 1h10

Faixa Etária: 10 a 17 anos

Objetivos

Trabalhar os movimentos do corpo como um todo, através de atividades desenvolvidas, possibilitando 
novas descobertas e aprendizado com ele. 

Preparação

Recursos
Materiais Humanos

Computador, Tablet ou celular.
Internet.

3

Providências Gerais

Preparar atividades a serem 
desenvolvidas.

Preparar dinâmica sobre o tema. Organizar frequência.

Sistemática e Desenvolvimento

Eixo 1- 16:00 às 16:10
Maicon: Recepção e orientação referente as medidas proteção contra o covid-19.

Eixo 2- 16:10 às 16:20
Dinâmica objeto com a letra inicial (Paulo): O educador, irá falar uma letra para os alunos, eles iram 
procurar um objeto na sua casa que comece com essa letra.

Eixo 3- 16:20 às 16:35

determinado objeto, instigando os coparticipantes a trabalharem a sua agilidade e dinamismo em casa 
com a procura dos objetos solicitados.

Eixo 4- 16:35 às 16:45

atividade de muita agilidade, onde os participantes terão que colocar uma folha de papel no chão de 
cada vez, para que eles possam dos passos sobre a folha. E com isso, estimulando espírito de 
competitividade e aprimorando suas agilidades.

Eixo 5- 16:45 às 17:00

o tema desafio dos 3 copos, onde ele irá propor um desfio para todos, tentado deixar os três copos 
com boca virada para cima, executando apenas três movimentos.

Eixo 6- 17:00 às 17:10
Paulo, Maicon e Gabriel: Encerramento e liberação do link da frequência.



PLANO DE ATIVIDADES

Educadores Responsáveis: Paulo Sérgio, Rubnaldo e Enzo 

Tema Subtema Data da Realização

Gincana do Movimento Os movimentos do corpo como 
forma de aprendizado 

27/05/2021

Conhecimentos a serem 
adquiridos

Habilidades a serem 
desenvolvidas

Duração

Movimento corporal, agilidade, 
percepção visual e auditiva, 

competição. 

Coordenação Motora, agilidade, 
concentração. 1h10

Faixa Etária: 10 a 17 anos

Objetivos

Trabalhar os movimentos do corpo como um todo, através de atividades desenvolvidas, 
possibilitando novas descobertas e aprendizado com ele. 

Preparação

Recursos

Materiais Humanos
Computador, Tablet ou celular.
Internet.
Papel.
Google Meet.

3

Providências Gerais
Preparar atividades a serem 

desenvolvidas.
Preparar dinâmica sobre o tema. Organizar frequência.

Sistemática e Desenvolvimento

Eixo 1- 09h às 09h10
Rubnaldo: Recepção e orientação referente as medidas proteção contra o covid-19.

Eixo 2- 09h10 às 09h40

onde os coparticipantes terão que colocar uma folha de papel no chão uma de cada vez, para 
que eles possam dos passos sobre a folha. E com isso, estimulando espírito de 
competitividade e aprimorando suas agilidades.

Eixo 3 9h40 às 10h10
, com o tema 

desafio dos 3 copos, onde o mesmo irá propor um desfio para todos, tentado deixar os três 
copos com boca virada para cima, executando apenas três movimentos. Paulo, Rubnaldo e 
Enzo: Agradecimentos, encerramento e liberação do link da frequência. Encerramento da 
sala: Todos os envolvidos na LIVE se despedirá dos coparticipantes após o preenchimento da 
frequência.




