PRESTAÇÃO DE CONTAS RE LATÓRIO TÉCNICO
APOIO FINANCEIRO ACIF

PROJETO ECO PRANCHA
OBJETIVO: Incluir, capacitar e orientar os adolescentes e
jovens do Núcleo Formação e Trabalho-NUFT, por meio de
oficinas temáticas com o enfoque na educação ambiental,
responsabilidade social e inclusão de pessoas com deficiência,
visando envolvimento com a cidadania.

VALOR INVESTIDO: R$ 13.656,80
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PROJETO
Nome: EcoPrancha
Categoria: Meio Ambiente
Responsável pelo projeto:
Ademar Arcâgelo Cirimbelli

Contato:
3224-5008
mobilizacao@ides-sc.org.br
Período de execução:

Início: 04/12/2017
Término: 30/05/2018

1 ATIVIDADES REALIZADAS

O QUE ACONTECEU E COMO OCORREU
a) Oficina de Sustentabilidade “Gerenciamento de resíduos”
a) Foram realizadas 06 oficinas teóricas “Gerenciamento de Resíduos: Gestão de Vida”
acerca da temática meio ambiente e sustentabilidade, com duração de 3:30h cada (03 de
manhã e 03 à tarde, 03 dias na semana), ministradas por oficineiros contratados. Nesta etapa
foi realizado o processo de informação, orientação e reflexão das ações necessárias à
preservação

do

meio

ambiente,

utilizando

apresentação

áudio-visual:

exibição

de

documentários; dança circular; jogos ecooperativos “Resta uma Praia” e dinâmica dos rejeitos
“O que não te serve mais”.

a.a) 02 oficinas teóricas sobre meio ambiente/sustentabilidade e inclusão de pessoas
com deficiência, com duração de 4h cada (01 de manhã e 01 à tarde – de segunda à sextafeira), totalizando 10 oficinas ministradas pelos Educadores do NUFT, através da formação
teórica em sala de aula e aula de campo. Na ocasião os adolescentes participaram de roda de
conversa sobre a temática em referência; realizaram dinâmicas também acerca do tema e
visita à Orionópolis Catarinense, instituição que acolhe pessoas com necessidades especiais
de toda a Grande Florianópolis.

a.b) 07 oficinas práticas de introdução a Ecoprancha, de segunda à sexta-feira, com
duração de 4h cada (3 de manhã e 4 à tarde). Nesta oficina ocorreu sob acompanhamento dos
educadores do NUFT, o processo de preparação das garrafas pet que foram utilizadas na
montagem da prancha: higienização e secagem das garrafas, corte, lixação e armazenamento
até a etapa seguinte.

2

a.c) 12 oficinas práticas de fabricação das Ecopranchas, de 4h cada (06 de manhã e 06 à
tarde – por 02 semanas, 03 dias por semana). Nesta oficina, os adolescentes foram orientados
e acompanhados por Oficineiros contratados (Engenheiros da UFSC), no processo de
montagem e estruturação das pranchas: enchimento das garrafas com ar comprimido, encaixe,
colagem, montagem das cadeiras adaptadas, etc.

b)Visita na AFLODEF
07 visitas à AFLODEF – Associação Florianopolitana de Deficientes Físicos, realizada
pelos adolescentes e seus respectivos Educadores. As visitas aconteceram de fevereiro à
março, no período das formações de módulo, sendo caracterizadas como aula de campo;
através da qual os adolescentes conheceram por meio de palestra o trabalho realizado pela
Aflodef e puderam experienciar através de “parajogos”: basquete sobre cadeira de rodas e
bocha, um pouco da vivência da pessoa com deficiência (usuários da Instituição).

c) Evento Teste das Ecopranchas na Lagoa da Conceição
Participaram os aprendizes do NUFT, equipe técnica e representantes da IDES, oficineiros,
representante da ACIF, AFLODEF e seus usuários (pessoas com deficiência) e pessoas da
comunidade. O evento foi aberto com a leitura do cerimonial, fazendo uma breve apresentação
do Projeto agradecendo aos parceiros e apoiadores, tendo como sequência o teste das
pranchas de stand up paddle pelos adolescentes e usuários da AFLODEF; finalizando com o
lanche servido aos adolescentes.

d) Entrega das pranchas adaptadas à AFLODEF: A entrega das 03 pranchas de stand up
paddle adaptadas, foi realizada na AFLODEF no dia 10/05/2018, às 15:00h. Estiveram
presentes representando a IDES, a Coordenadora do NUFT Karla Moreira e a colaboradora
Monique Lederer; a equipe técnica da AFLODEF, o Diretor Sr. José Roberto Leal (Zezinho) e a
Sra Maria Teresa representando a ACIF. Após uma breve reunião, foi assinado o termo de
recebimento da doação das pranchas pelas partes então presente.

DATA, LOCAL E HORÁRIO
Oficina de Sustentabilidade “Gerenciamento de resíduos”: Gestão de vida”
15/01/2018 – 8:00 – 12:00
16/01/2018 – 8:00 – 12:00; 13:30 – 17:30
17/01/2018 – 8:00 – 12:00; 13:30 – 17:30
19/01/2018 – 13:30 – 17:30. Os encontros ocorreram no auditório da entidade.
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ANEXO 1 – contém planilhas dos dias e horários de atividades dos educandos e educadores.

PARCEIROS ENVOLVIDOS
O projeto teve outros apoios além da ACIF, contamos com empresas como: UNIMED, Casa do
Panificador e Nutribem (cedeu tenda gazebo e apoiou com itens para o lanche oferecido ao
público); ORION e Padaria Super Pão (doação de água mineral); Iate Clube Veleiros da Ilha de
Santa Catarina e Sup Lagoa (empréstimo de coletes salva vidas); Corpo de Bombeiros com
apoio e monitoramento de guarda vidas durante o Evento.

PERFIL DO PÚBLICO PRINCIPAL E QUANTAS PESSOAS PARTICIPARAM OU FORAM
BENEFICIADAS DIRETA E INDIRETAMENTE
Oficinas Sustentabilidade com a Paula - 168 jovens
Visita à Aflodef – 231 entre jovens e usuários da AFLODEF
Oficinas com os Engenheiros e Educadores – 223 jovens
Evento na Lagoa da Conceição - 222 entre jovens educadores e comunidade.
Entrega na Aflodef - 11 pessoas
Sendo: Aflodef: 2 usuários, 3 do setor de esportes, 1 Assistente Social, Gerente, Diretor;
Acif: 1 representante;
IDES: 2 representantes.

Total: 275 pessoas aproximadamente entre educandos, educadores e comunidade.

IMPACTO DAS AÇÕES
Oficina Sustentabilidade: Despertar a atenção dos jovens sobre os impactos gerados com o
descarte irresponsável dos resíduos sólidos, bem como promover a reflexão acerca das ações
práticas que visam minimizar o desperdício de materiais reciclando-os ou reutilizando com uma
forma de poupar e preservar a natureza.

Visita AFLODEF: Gerar empatia e incitar os jovens a refletirem sobre a questão da
acessibilidade para a inclusão das pessoas com deficiência em todos os espaços, tanto nas
atividades do cotidiano como também em relação a prática do esporte e lazer.

Oficina Ecoprancha: Colocar em prática a questão da sustentabilidade e acessibilidade para a
inclusão da pessoa com deficiência com o preparo do material para a construção de pranchas
ecológicas feitas com garrafas pet adaptadas para cadeirantes.
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Evento Ecoprancha: Promover o acesso e a inclusão da pessoa com deficiência nas áreas
relacionadas ao esporte e lazer, como também proporcionar a comunidade que esteve
presente e aos jovens atendidos pelo NUFT um momento de interação e de lazer de forma
consciente estimulando-os a refletirem sobre seus hábitos em relação ao ciclo dos produtos
desde o consumo até o descarte, reforçando a importância da preservação e conservação do
meio ambiente.

FOTOGRAFIAS
Oficina de Sustentabilidade “Gerenciamento de resíduos”:
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Oficina prática de Sustentabilidade com educadores no NUFT bem como com os Engenheiros.
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Visita na AFLODEF

7

Evento na Lagoa da Conceição

Entrega das pranchas adaptadas na AFLODEF

8

2 CONTRAPARTIDA DE IMAGEM

Utilizamos as redes sociais para comunicar sobre o projeto da Ecoprancha.
Sendo Elas:

/idesfloripa

@idesfloripa

@idesfloripa

COMO FOI UTILIZADO
Foram também encaminhados release para imprensa de forma e divulgar esta parceria.
http://nospodemos-sc.org.br/ecopranchas-de-garrafas-pet-garante-a-acessibilidade-parapessoas-com-deficiencia/
http://www.informefloripa.com/index.php/editorias/cotidiano/item/9412-jovens-aprendizesconstroem-pranchas-ecologicas-adaptadas-para-pessoas-com-deficiencia
http://arquifln.org.br/noticias/conclusao-do-projeto-ecoprancha-sera-nesta-sexta-feira/
https://noticias.r7.com/fala-brasil/videos/jovens-fabricam-versao-sustentavel-de-prancha-destand-up-para-deficientes-fisicos-31032018
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FOTOGRAFIAS
Assinatura do Convênio entre ACIF e IDES.

Primeiras atividades a serem desenvolvidas
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Visita na AFLODEF

Atividades práticas com a participação dos engenheiros para construção da Ecoprancha
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Evento teste das Ecopranchas
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3 RESPONSABILIDADE SOCIAL DO PROJETO
O QUE ACONTECEU E COMO OCORREU
a) Realizamos a separação correta dos resíduos, utilizando lixeiras seletivas na
instituição.
b) Reiteramos junto aos adolescentes durante o Projeto as ações que a Instituição adere
de coleta seletiva de pilhas; óleo de cozinha e esponjas para a destinação correta,
minimizando impactos ambientais.
c) Desenvolvemos

sensibilização

acerca

das

ações

focais

do

projeto:

Meio

ambiente/sustentabilidade e inclusão social, lincando ainda as ações com os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável que estão sendo previstos na Agenda da ONU.
IMPACTO DA AÇÃO
a) Reutilizamos cerca de 680 garrafas pet, evitando com isto que fossem descartadas em
lixo comum ou em locais que pudesse promover impacto ambiental.
b) Promovemos o protagonismo juvenil, o sentimento de colaboração e a reflexão sobre
como nossas atitudes podem ecoar a inclusão da pessoa com deficiência,
oportunizando sua acessibilidade à pratica do esporte e do lazer.
c) Promovemos a prática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma vez que as
ações do Projeto estão em consonância com a maior parte deles.
d) Potencializamos no momento da mobilização das parcerias deste Projeto, a
sensibilização dos parceiros acerca da responsabilidade socioambiental.
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FOTOGRAFIAS
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4 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

AÇÃO / EVENTO
Oficina “Gerenciamento
de Resíduos: Gestão de
Vida”
Oficina Teórica
apresentando a temática:
Meio
Ambiente/Sustentabilidade
e Inclusão da Pessoa com
Deficiência

DATA
INICIAL

DATA
FINAL

15/01/2018

08/01/2018

HORÁRIO

LOCAL

RESPONSÁVEL

19/01/2018

08:00 às 11:30
13:30 às 17:00

Auditório da
IDES

Paula Tonon e
David Silva

26/01/2018

08:00 às 12:00
13:30 às 17:30

Salas de aula
do Núcleo
Formação e
Trabalho

Educadores do
NUFT

Educadores do
NUFT junto a
equipe do Depto.
de Esportes da
Aflodef

Visita à AFLODEF

05/02/2018

15/03/2018

08:30 às 11:30
14:00 às 17:00

Associação
Florianopolitana
de Deficientes
Físicos

Oficina Prática:
preparação das garrafas
pet

06/02/2018

14/03/2018

08:00 às 12:00
13:30 às 17:30

Área externa da
IDES

Educadores do
NUFT

Área externa da
IDES

Engenheiros:
Rodrigo Barreto
Julio Frantz
Elias Maletz

Lagoa da
Conceição

Coordenação do
NUFT e Equipe

Oficina Prática: Montagem
das pranchas

16/03/2018

27/03/2018

08:00 às 12:00
13:30 às 17:30

Evento Teste

13/04/2018

13/04/2018

09:30 às 17:00

OBSERVAÇÕES
As oficinas aconteceram na 2ª, 3ª e
4ª feira, no período matutino e
vespertino, totalizando 06 oficinas
no decorrer da semana.
As oficinas/aconteceram de
segunda à sexta-feira, totalizando
10 oficinas ministradas pelos
Educadores, através da formação
teórica em sala de aula e aula de
campo.
Durante a visita os adolescentes
participaram de uma palestra;
conheceram a Instituição e
participaram de “parajogos”,
acompanhados pela equipe técnica
de esportes.
O processo de preparação das
garrafas ocorreu paralelo às visitas
realizadas à Aflodef.
As oficinas ministradas pelos
Engenheiros, contou ainda com o
acompanhamento dos Educadores
do NUFT.
O Evento foi realizado nos dois
períodos para que os aprendizes de
ambos os turnos pudessem
participar, contou com o
monitoramento do Corpo de
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Bombeiros/Guarda-Vidas.
Doação das Pranchas

10/05/2018

10/05/2018

15:00

Associação
Karla Moreira
Florianopolitana
(Coordenadora do
de Deficientes
NUFT)
Físicos

A entrega das pranchas foi
realizada pela coordenadora do
NUFT representando a IDES.

Ademar Arcângelo Cirimbelli
Provedor da IDES
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RELAÇÃO DAS DESPESAS:

VALOR

DATA DA NOTA
ITEM/DESCRIÇÃO

QUANT
FISCAL

Rolo La antirrespingo
Thinner
Garrafas Pets
Paula Tonon
Bittencourt
Garrafas Pets
Tubo PVC 6m 50mm
TE 90 GR esgoto
Joelho 90GR
Joelho 45GR
Rebite alumínio
Tubo PVC soldável

19/12/2016

01

19/12/2016

01

03/01/2018

280

19/01/2018

06

20/02/2018

280

21/02/2018

5

21/02/2018

66

21/02/2018

12

21/02/2018

12

21/02/2018

1

21/02/2018
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VALOR
OBSERVAÇÃO

UNITÁRIO

TOTAL
5,90

5,90

9,90

9,90

0,30

84,00

240,00

1.440,00

0,30

84,00

30,16

150,80

5,10

336,60

1,46

17,52

1,98

23,76

10,00

10,00

10,60

201,40

Desconto na nota 0,80
Recibo de compra
oficinas
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07/03/2018
Vale transporte
Cola PU expansivo
Cola PU
Assentos almofadas
Placa de EVA
Remos de standap
Joelho 90GR
TE 90 GR
Joelho 90GR
Luva simples
Julio Cesar Franstz
Rodrigo Luis P. Barreto

384

08/03/2018

04

08/03/2018

04

08/03/2018

03

08/03/2018

20

08/03/2018

07

09/03/2018

10

09/03/2018

10

09/03/2018

16

09/03/2018

8

27/03/2018

12

05/04/2018

24
TOTAL GERAL

2,37

Referente ao pagamento de dois cartões entregues aos
909,72
educadores.

75,12

300,48

69,00

276,00

56,40

169,20

5,40

108,00

120,00

840,00

0,47

4,70

0,73

7,30

1,46

23,36

1,77

14,16

240,00

2.880,00

240,00

5.760,00

Oficinas
Oficinas

13.656,80

➢ O VALOR REPASSADO FOI DE R$ 13.500,00 RESULTANDO NO VALOR DE R$ 156,80 CONTRA PARTIDA DA INSTITUIÇÃO.
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6 ANEXOS NOTAS FISCAIS
Anexo 2
Relação das notas fiscais organizadas em ordem cronológica.

7 OBSERVAÇÕES

Florianópolis, 30 de maio de 2018.

Ademar Arcângelo Cirimbelli
Provedor da IDES
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