
                                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES  

ESCOLA VIDAS RECICLADAS - ANO 2020 

 

NOME DA ENTIDADE: Associação Vidas Recicladas 

 
CNPJ: 08.706.506/0001-22 

 
E-MAIL: atendimento@vidasrecicladas.org 

 
ENDEREÇO DO PROJETO: Rua Padre Anchieta, 187 - Macuco 

 
MUNICÍPIO/UF: Santos /SP            CEP: 11015-120 
 
 
OBJETIVO GERAL DA ENTIDADE: 
 
Assistir famílias que se encontram em vulnerabilidade social; bem 
como desenvolver ações com a finalidade de que todas as pessoas 
tenham condições de interagir com os demais setores da sociedade. 
 
 
Objetivos específicos da entidade: 
 
Desenvolver programas e projetos conforme a finalidade da instituição, 
trabalhar em parceria com os governos municipal, estadual e federal 
para o pleno desenvolvimento das ações, programas e projetos 
desenvolvidos, realizar articulações em prol da população atendida, 
participar de conselhos municipais de defesa de direitos e politicas 
sociais. 
 

ATIVIDADES, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS: 

Projeto “Formado Cidadãos”.  

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE REALIZADA: 

Área de atuação: Educação.  

Execução do serviço de Jornada Ampliada na modalidade de 
Complemento Educacional, para crianças e adolescentes, idade de 5 
a 14 anos , de ambos os sexos para até 300 vagas, em regime de 
mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse 
público e recíproco, por meio da celebração deTermo de Fomento. 
O projeto acontece de segunda-feira a sexta-feira, períodos manhã e 
tarde, de acordo com o calendário escolar oficial do município, nas 
dependências da Igreja Bola de Neve, parceira da Associação Vidas 
Recicladas (Rua Padre Anchieta 187, Macuco em Santos – SP), por 



                                                                                                   

 
 
 
 
 
 

meio de ministração de aulas/oficinas em conformidade com a Matriz 
Curricular da Educação Integral e campos de experiência, do Currículo 
Santista (2019). 
 
As aulas/oficinas são ministradas por professores/educadores com 
formação acadêmica conforme regulamentação exigida pela Seduc 
para o oferecimento das atividades complementares e política da 
Educação Integral do município. 
 
Os projetos pedagógicos incluem temas que dialoguem com o Projeto 
Político Pedagógico das UMEs atendidas, bem como o projeto 
institucional da Seduc: “Santos à luz da leitura” e o enriquecimento 
pedagógico e adequações propostos no planejamento dos docentes e 

suas ações metodológicas. 

 
 

AQUISIÇÕES DOS 
USUÁRIOS 

ATIVIDADES / AÇÕES 

 

 
 
 
 

MATRÍCULAS 
2020 

 
 
 
 

 

 Registro de alunos novos em lista de espera; 

 Levantamento de matrículas existentes em 
alunado no ano anterior, priorizando os alunos 
matrículados na jornada ampliada; 

 Comunicação aos usuários através de contato 
telefônico e whatsapp; 

 Orientações sobre documentação necessária 
e agendamento da matrícula; 

 Atendimento presencial para rematrículas no 
mês de janeiro; 

 Fornecimento de kit de higiene e acesso a 
material informativo através de plataformas 
digitais e material concreto; 

 Escuta qualificada por meio de atendimento 
técnico e elaboração do Projeto Político 
Pedagógico; 

 Acolhimento da comunidade escolar, alunos, 
familias e UMEs. 

  
 
 
 

SEGURANÇA DE 
CONVÍVIO NA 

ESCOLA E 
MELHORIAS 

IMPLANTADAS NO 
PRIMEIRO E 
SEGUNDO 
SEMESTRE 

 

 Pesquisa quantitativa e qualitativa junto à 
comunidade escolar através do whatsapp; 

 Fornecimento de álcool em gel em vários 
pontos da escola; 

 Ação humanitária de envio de lanche às 

residências dos alunos atendidos (Covid-19); 

 Entrega de 1.200 cestas básicas (Covid-19); 

 Ações de higiene contínua (Covid-19); 

 Capacitação de educadores a distância, 
estratégias para o ensino remoto; 

 Entrega de 1.000 máscaras de proteção 
(Covid-19); 



                                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Orientação sobre higiene pessoal, para 
aquisição de novos hábitos através de videos 
educativos (Covid-19); 

 Adequação dos bebedouros para sensor; 

 Reuniões virtuais com os responsáveis dos 
usuários; 

 Melhorias no container culinária;  

 Construção de fluxo da busca ativa através de 
sistema;  

 Sugestões e reclamações através de 
formulários digitais google forms. 

AQUISIÇÕES DOS 
USUÁRIOS 

ATIVIDADES / AÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADES 
E 

PROJETOS 
DESENVOLVIDOS 
DURANTE O ANO 

 Projeto “Portas Abertas”: acolhimento dos 
alunos de maneira remota, através da 
construção de uma plataforma educacional no 
YT; 

 Oficinas baseadas em propostas acolhedoras, 
com interatividade social e expressividade; 

 Sessão Simultânea de Leitura virtual; 

 Sessão Simultânea de Leitura de Imagem 
virtual; 

 Atividades de aulas remotas, Artes 
Visuais,Teatro, Música, Dança, Contação de 
Histórias, Laboratório de Saberes, Meio 
Ambiente, Jogos e Brincadeiras; 

 Elaboração de currículos, online;  

 Projeto “Semana Mundial do Brincar” virtual; 

 Projeto Recicla Santos, uso de materiais 
sustentáveis (seguindo todos os protocolos de 
saúde); 

 Semana da educação virtual; 

 Envio de Kits pedagógicos, materias físicos 
ecológicos, livros didáticos (Seguindo todos os 
protocolos de saúde); 

 Mostra de atividades, finalização através de 
vídeo (Plataforma Educacional YT, Escola 
Vidas Recicladas) 

Link para video de encerramento do ano letivo: 
https://youtu.be/2KEvE-JxwiM 

 

 

 

 



                                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Promoção do desenvolvimento integral dos alunos, por meio 
dos aspectos: intelectual, afetivo, social e físico; 
 

 Possibilitar condições de acesso à rede de serviços 
educacionais, programas de educação integral, projetos e 
benefícios socioassistenciais, aos serviços das demais políticas 
públicas setoriais e aos órgãos do Sistema de Garantia de 
Direitos; 

 
 Aprendizagem permanente, perspectiva inclusiva e qualidade 

social; 
 

 Contribuir para restaurar e preservar a integridade, autonomia 
e o protagonismo dos alunos e da comunidade como um todo; 

 
 Promover espaços reflexivos; 

 
 Contribuir para a diminuição da evasão escolar. 

 

 

METODOLOGIA UTILIZADA: 

 

O serviço é desenvolvido pela equipe técnica através de Ações 
Pedagógicas essenciais ao serviço, baseado em: 

 Compreensão da situação cosiderando a questão das variáveis 
tempo, com referência à ampliação da jornada escolar;  

 Busca ativa; 

 Chamamento dinânico, lista de espera em parceria com a 
central de vagas (Seduc); 

 Construção de plano individual e/ou coletivo de atendimento: 
Construído de forma participativa junto com os alunos e 
comunidade escolar;  

 Promover formação continuada de qualidade, com base de 
conhecimento na área de atuação; 

 Articulação da rede de serviços municipais, Seduc, Conselho 
Tutelar, Creas, PSE;  

 Articulação com os serviços de outras políticas públicas 
setoriais. 

 

 

 



                                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 

 

Metodologias e técnicas possíveis ao acompanhamento 
especializado:  

 

a) Escuta qualificada e acolhedora;  

b) Construção coletiva de conhecimento; 

c) Desenvolvimento de inteligências;  

d) Oficinas e Atividades de Convívio e Aprendizagem;  

e) Trabalho pedagógico coletivo; 

f) Registros de Informações no Serviço;  

g) Encaminhamentos, matrículas, abandono e transferências 

sistema SED. 

 

 

Considerando o diagnóstico escolar a começar do Projeto Político 

Pedagógico, nossos esforços serão em garantir educação de 

qualidade a partir do trabalho integrado, em direção ao 

desenvolvimento pleno dos alunos, nas dimensões intelectual, física, 

emocional e social. 

 

As atividades desenvolvidas acompanharão as necessidades das 

turmas e alunos, respeitando seu desenvolvimento e interesse, 

contribuindo para o fortalecimento da autoestima, descoberta das 

habilidades e o sentimento de pertencimento; visamos ainda, 

minimizar a exposição das crianças e adolescentes a situações de 

risco como violência da sociedade moderna, evasão escolar e acesso 

às drogas. 

 

PÚBLICO ALVO: 

 
Crianças e adolescentes, devidamente matrículados na rede 

municipal, no ensino fundamental I e II, nos arredores do local de 

atendimento, bairros: Macuco, Estuário, Vila Matias, Centro. 



                                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 

 

FORMA DE ACESSO; 

Encaminhadas pela Seduc e via lista de espera do projeto. 

 

NÚMERO DE ATENDIDOS: 

Mês / 2020 

 

Nº Matriculados 

Janeiro 300 

Fevereiro 300 

Março 300 

Abril 298 

Maio 291 

Junho 291 

Julho 289 

Agosto 287 

Setembro 287 

Outubro 285 

Novembro 285 

Dezembro 284 

 

INTERLOCUÇÃO COM SEDUC, CONSELHO TUTELAR, PSE E 
CREAS/ARTICULAÇÃO EM REDE: 

 
A Escola Vidas Recicladas, participa de grupos que discutem e 

articulam a política de atendimento referente a matrículas relacionadas 

a jornada ampliada dos alunos matrículados nas UMEs, bem como 

estratégias e articulações que promovam uma constante 

transformação dos conteúdos escolares e da vida social. 

 

RECURSOS HUMANOS (PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA 

ATIVIDADE)  –  RH: 

01 Coordenador  com carga horária de 40 horas semanais 

06 Monitores com carga horária de 40 horas semanais 

10 Monitores com carga horária de 25 horas semanais 

01 Monitor com carga horária de 20 horas semanais 



                                                                                                   

 
 
 
 
 
 

01 Auxiliares de Limpeza com carga horária de 40 horas 

          

        

QUADRO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL (CARACTERIZAÇÃO DO      

BAIRRO ONDE A ATIVIDADE É DESENVOLVIDA): 

 

O território onde está localizada a Escola Vidas Recicladas, no Bairro 

Macuco, compõe a região portuária de Santos, mais conhecida como 

bairro operário. É constituida na sua maioria por praças, canais, VLT, 

Profissão 
Carga 
Horária 

Vínculo Quantidade 

Coordenador 40h CLT 01 

Monitor 40h CLT 06 

Monitor 25h CLT 05 

Monitor 25h RPA 05 

Monitor 20h CLT 01 

Auxiliar de Limpeza 40h CLT 01 



                                                                                                   

 
 
 
 
 
 

Faculdades e casas do século passado, habitados por famílias 

culturalmente diversas: portugueses, espanhóis, japoneses e 

descendentes dos escravos africanos. Abriga também vários pontos 

comerciais, sendo suas principais avenidas: Afonso Pena, Siqueira 

Campos e Rodrigues Alves, e as ruas João Alfredo, Xavier Pinheiro e 

Campos Mello.  

Os serviços de saúde de abrangência desta área são Policlina 

Embaré,  UPA Zona Leste - Estuário, CAPS Centro dentre outros. 

UMES, Auxiliadora da Instrução, Cidade de Santos e Padre Waldemar, 

bem como diversas creches públicas e subvencionadas. 

 

 

 

 

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS/ CONVÊNIOS/ 

PARCERIAS: 

 

A receita utilizada para execução do serviço é fruto do Termo de 

Fomento 047/2020 de 02 de janeiro de 2020 celebrado entre a 

Prefeitura de Santos, através da Secretaria Municipal de Educação  e 

a ONG Vidas Recicladas. 

Ressalta-se que os alunos usuários do serviço prestado foram 

atendidos gratuitamente, sem nenhuma forma de contrapartida 

financeira. 

 

 
         INFRAESTRUTURA 

 

 

RECURSOS FÍSICOS QUANTIDADE 

Salas de aula 06 

Cozinha 01 

Banheiros 04 

Sala de coordenaçao 01 

Secretaria 01 



                                                                                                   

 
 
 
 
 
 

Quadra poliesportiva 02 

Piscina 01 

Pista de skate 01 

Brinquedoteca 01 

Playground 01 

Sala de jogos 01 

Epaço Ecopedagógico 01 

 Container culinária 01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
*os itens listados acima pertencem à Prefeitura Municipal de Santos, e 
foram adquiridos para uso do projeto. 
 
 
 
RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ATIVIDADE REALIZADA: 
 
 
O acompanhamento escolar contribuiu nas decisões a respeito da                  

aprendizagem e do processo de ensino, visando garantir a qualidade 

do resultado e superando as limitações do conhecimento. 

A  qualidade escolar não expressa um fim em si mesmo, mas subsidia 

a tomada de decisões para a construção de um resultado previamente 

almejado, possibilitando compreensão, raciocínio, análise, critica e 

propõe questões relevantes para a formação do cidadão. A base de 

RECURSOS MATERIAIS PERMANENTES QTDE. PATRIMÔNIO (PMS*) 

Computador com acesso a internet 02 PMS 

                           Impressora 01 PMS 

Estante para material didático 03 PMS 

Caixa de som 01 PMS 

Forno elétrico 4L 01                PMS 

Geladeira 400L 01                PMS 

Mobiliário de cozinha  02 PMS 

Smartphone Samsung A 01 PMS 

Conjunto refeitório escolar 01 PMS 

Filtro Aquarium - 04 refrigerado 02 PMS 



                                                                                                   

 
 
 
 
 
 

avaliação se dá através da reflexão pedagógica para conquista de 

decisões, em todo decorrer do processo educativo, não havendo 

avaliação com efeito de ascensão das oficinas oferecidas. Durante o 

processo de ensino a aprendizagem dos alunos foi avaliada através de 

vários instrumentos norteadores em todas as áreas do conhecimento. 

Avaliações qualitativas aplicadas pelos educadores, pesquisas, textos 

individuais (Projeto cartas e cartão postal) e coletivos, ilustrações, 

rodas de conversa, atividades sistematizadas, participação em 

projetos interdisciplinares (vídeos), permutas de informações entre 

UME, instituições e família. 

 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
 

Gráfico 1: Matrículas de 2020 

 
 

Conforme o gráfico acima, podemos observar que o número de 

rematrículas segue aproximadamente 80% a 95%. A oscilação de 05% se 

dá devido aos desligamentos e abandonos do sistema SED. A Escola 

segue diariamente suprindo e completando 100% da demanda, através 

de chamamento via lista espera. Seguimos atualmente o atendimento de 

oferta per capita, via central de vagas, Seduc e UMES, ciente da 

condição relacionada a crise pandêmica vivenciada no ano de 2020, 

nenhuma criança matriculada foi desligada do projeto, assegurando a 

matrícula ofertada. 

 

 

Gráfico 2: OFICINAS FIXAS e OFICINAS FLUTUANTES (ADESÃO) 

Matrículas 2020 

Rematrícula Matricula Desligamento



                                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 

O processo de ensino e aprendizagem do projeto tem por objetivo trabalhar as 
oficinas fixas e flutuantes, colaborando com a formação crítica e reflexiva dos 
alunos. As atividades flutuantes são ferramentas disponíveis para o incentivo 
da autonomia, onde as crianças tem a opção de escolha conforme a 
preferência das oficinas. 
 
 

Gráfico 3: Estatísticas Ano 2020 

Canal Educacional YouTube Escola Vidas Recicladas 

 

 

Em 2020, após suspensão das aulas presenciais (Decreto Municipal nº 8.896, de 

19 de março de 2020) utilizamos o canal YouTube como plataforma educacional 

para dar continuidade nas atividades do projeto. Conforme a estatística do canal, 

tivemos êxito nas visualizações, alcançando alunos, familiares e comunidade. 

 

Em síntese, destacamos as seguintes conquistas: 

 Engajamento dos alunos e famílias nos projetos para casa propostos no 

período de suspensão de aulas devido à pandemia COVID-19; 

 Engajamento das famílias nas atividades propostas online, por meio do Canal 

0

20

40

60

Oficinas Fixas Oficinas Flutuantes

Fluxo de Aulas 

Coluna1 Séri 2



                                                                                                   

 
 
 
 
 
 

da Escola Vidas Recicladas no YT; 

 Apoio humanitário através da entrega de cestas básicas para as famílias de 

alunos matrículados no projeto; 

 Entrega de máscaras de proteção (Covid-19) para as famílias, alunos e 

colaboradores do projeto.   

 Ações mensais, entregas de kits com materiais sugestivos, bem como 

cadernos para registros de atividades enviadas via palataforma educacional YT 

(respeitando as diretrizes da OMS). 

 Entrega de 300 livros paradidáticos. 

 Todas as ações de entrega do material didático, foram elaboradas seguindo 

tabela, distanciamento e fluxo de pessoas (agendamento). 

                                  FOTOS DE ATIVIDADES 2020 

 

ACOLHIDA FEVEREIRO 

 

 

                                                      

PROJETO RECICLA SANTOS 



                                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO PORTAS ABERTAS: 

ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS 

MÁSCARAS E KITS PEDAGÓGICOS 

       

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                         LIVROS PARADIDÁTICOS 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 
 

CADERNOS PARA REGISTRO E CARTÃO POSTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


