RELATÓRIO DE ATIVIDADES
2020
1 – DADOS DA INSTITUIÇÃO
Nome: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS TENISTAS DE OURO BRANCO – APAT
Endereço: Rua Vitoriano Veloso, 200 – Inconfidentes - Ouro Branco/MG - CEP 36.420-000
E-mail: apatslice@gmail.com
Presidente: Ronaldo Leles de Paula - Mandado: 2020 a 2024

CNPJ: 07.640.517/0001-94
Telefone: (31) 99987-6236
Site: https://www.apatmg.org

Inscrições, Registros, Títulos e Certificados: CMAS nº 007/2008 - CMDCA nº 21/2005 - Utilidade Pública Municipal: Lei 1.659/2008

2 – FINALIDADES E OBJETIVOS

Finalidades
Estatutárias

A APAT é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de assistência social e esportes, fundada em 10 de novembro
de 2004 com as seguintes finalidades:
I – Execução e coordenação de trabalho de caráter educativo e recreativo visando à difusão da prática do desporto Tênis.
II- Atendimento a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social, inclusive portadores de necessidades
especiais e ou deficientes atletas, em setores especializados, podendo desenvolver qualquer atividade de ensino, educação, cultura
e assistência social além da prática do Tênis.
III – Promoção de atividades de relevância pública e social.

Objetivo Geral Ofertar Programas, Projetos atrelados ao esporte tênis para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social e suas famílias;
Infraestrutura

Espaço cedido composto de 02 quadras de tênis oficiais em saibro, 02 vestiários/banheiros, escritório, espaço multiuso para até 30
pessoas, cozinha e área verde com jardins e bancos.

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS TENISTAS DE OURO BRANCO - APAT
Rua Vitoriano Veloso, 200 – Inconfidentes - Ouro Branco/MG - CEP 36.420-000
Telefone: (31) 99987-6236 E-mail: apatslice@gmail.com

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
2020
3 – ORIGEM E VALOR DOS RECURSOS: Total de R$ 127.544,38
Contribuição de Associados: R$ 0,00

Parceria Órgão Federal: R$ 0,00

Eventos: R$ 1.422,58

Doações Pessoa Física: R$ 30.015,94

Parceria Órgão Estadual: R$ 0,00

Parcerias Privadas: R$ 36.576,08

Doações Pessoa Jurídica: R$ 26.620,16

Parceria Municipal: R$ 34.332,20 Prefeitura de Ouro
Branco/ Recursos do Fundo da Criança de Ouro Branco.

Outros: R$ 33,28 – Rendimentos
aplicações financeiras

4 – IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROJETOS, PROGRAMAS E/OU BENEFÍCIOS EXECUTADOS.
ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 17 ANOS
A APAT executa o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários para crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social desde 2004. O objetivo do trabalho é contribuir para a proteção social, desenvolvimento pessoal e social, melhoria da
qualidade de vida e do desempenho escolar , prevenção ao trabalho infantil, ao envolvimento com drogas, a violência, prostituição e gestação
precoce, utilizando para isso de um conjunto articulado de ações com foco no esporte Tênis.

Descrição do
serviço

Além das atividades realizadas na sede da Instituição (Projeto Tênis SIM) o serviço é executado também na Escola Municipal Francisco José
Nogueira (Projeto Tênis SIM vai a Escola). E em consonância com o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, o atendimento se
estende ás famílias das crianças e adolescentes atendidos, com oferta de palestras e oficinas, abertas à comunidade, em temas relacionados à
defesa e garantia de direitos, prevenção ao uso de drogas, alimentação nutricional e empregabilidade bem como é concedido apoio material
(cestas de alimentos, material escolar, vestuário e calçados, lanche e vale-transporte diários) e encaminhamentos para os serviços da rede sócio
assistencial do município, de acordo com a demanda.
O atendimento normal ocorre de 2ª a 5ª. Feira, no contra turno escolar, manhã e tarde, na sede da instituição adequado á prática do tênis de
forma profissional e esportiva, onde são ofertadas ainda as atividades pedagógicas e culturais como reforço escolar, leitura, visita a museus,
cinemas, teatros e competições esportivas com base da proposta sócio pedagógica do serviço.
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O ponto crucial do trabalho é a oportunização do desenvolvimento da habilidade e gosto pelo esporte Tênis, concentrando esforços no positivo
das crianças e adolescentes, dando-lhes a oportunidade de tornarem-se protagonistas de sua própria história de vida, conscientes de sua
capacidade de transformar sua realidade e construir seu futuro e ao mesmo tempo estreitar, resgatar e fortalecer os laços familiares e
comunitários das crianças adolescentes e suas famílias.
Em 2020 em função da Pandemia de COVID 19, os objetivos e atendimentos foram adaptados para um suporte material e assistencial mais
efetivo às famílias dos beneficiários, visando minimizar os impactos econômicos da Pandemia. E desta forma os atendimentos presenciais foram
adaptados para o formato virtual, com aulas de acompanhamento pedagógico e reforço escolar, individual e on-line, via Whatsapp e Google
meeting, e estendido aos irmãos das crianças e adolescentes atendidos, por solicitação das próprias mães. Foram realizados ainda concursos de

frases, de textos e etc.
A Instituição também executa o Projeto DOE LIVROS, realizado pelas próprias crianças e adolescentes atendidos e que consiste na arrecadação
de livros na comunidade e repasse dos livros não utilizados pela APAT para biblioteca pública e outros locais estratégicos da cidade. Porém em
2020 devido a Pandemia o mesmo não foi executado.
O atendimento é realizado em grupos, organizados por faixa etária e grau de aproveitamento e aprendizado de cada criança e adolescente e as
atividades são organizadas de modo a estimular o interesse pelo esporte e pelos estudos, incentivando o sentimento de pertencimento e
fortalecendo os vínculos familiares, a socialização e a convivência comunitária.
Nas atividades esportivas são realizadas aulas teóricas e práticas sobre o Tênis, utilizando-se metodologias técnicas e profissionais aprovadas
pela Confederação Brasileira de Tênis bem como oficinas e treinamentos externos ministrados em convênios e parcerias com Universidade e
Associações, para melhoria do nível técnico dos mesmos. Os participantes, que estão em nível de competição, fazem parte da Equipe de
Treinamento, representando a ONG em torneios municipais e estaduais, em várias cidades de Minas, conforme disponibilidade de recursos.

Metodologia

Nas atividades pedagógicas são oferecidas aulas de reforço escolar, em todas as matérias conforme necessidade de cada criança e adolescente,
com profissional capacitado incluindo os deveres escolares, além de aula de inglês e lanche. Os alunos são motivados a participarem de
Concursos de Redação, Desenhos, Frases com premiações e divulgação de vencedores. Incentivo à leitura e a redação, através de revistas,
jornais e artigos de esportes, para despertar o interesse do aluno;
Abaixo as etapas/processos do atendimento:
1- Divulgação da existência de vagas, sendo a prioridade das vagas aos encaminhamentos do CRAS E CREAS e demais equipamentos da Rede.

2-Entrevista com o preenchimento da ficha de avaliação socioeconômica e levantamento da situação e necessidades das famílias,
priorizando as crianças de famílias com renda de até ½ salário mínimo per capta;
3- Efetivação da Matrícula das crianças e adolescentes aprovadas na avaliação socio econômica;
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4- Estruturação das turmas de acordo com o nível de aprendizado na atividade Tênis e a faixa etária;
5- Entrega de material escolar e de uso pessoal;
6-Execução das atividades esportivas, pedagógicas e sociais;
7- Interação contínua, parceria com a família e a escola, para verificação de comportamentos e atitudes dos participantes.
8- Entrega de kit de leite e biscoitos, todos os finais de semana e de cestas de alimentos e outras necessidades, mensalmente;
9- Palestras trimestrais e atividades com as famílias, adaptadas ao formato virtual em 2020;
10-Torneio Final, para celebração do encerramento do ano, com a participação da comunidade, entrega de presentes, e etc. (Em
2020, devido à pandemia não houve realização do torneio anual, porém a distribuição de presentes, cesta de natal foi feita nas
residências, sempre com a participação da comunidade).

Público alvo e
Forma de acesso
Capacidade de
Atendimento
Nº de atendidos
Dia/hora e
periodicidade
Recursos Humanos
Envolvidos
Abrangência
Territorial
Demanda
Reprimida

Crianças e Adolescentes de 06 a 17 anos e 11 meses, de ambos os sexos, em situação de vulnerabilidade social, matriculados e
frequentes nas Escolas Públicas do município de Ouro Branco.
O acesso se dá por encaminhamento pelo CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e outras entidades da Rede Socioassistencial do Município
e na existência de vagas por demanda espontânea, porém com requisito relacionado à renda familiar per capta, de até 1/2 salário
mínimo e com prioridade para as crianças e adolescentes atendidas.
Total de 110 crianças e adolescentes e suas famílias, sendo 50 crianças e adolescentes com atividades na sede da Entidade (de
janeiro a março) e 60 crianças e adolescentes com atendimento nas escolas parceiras (de fevereiro a março/2020).
Total de 98 crianças e adolescentes, dos quais 38 atendidos na Sede ( de janeiro a março –presencial e de março a Dezembrovirtual) sendo 11 crianças de 7 a 12 anos (6 meninas e 5 meninos) e 27 adolescentes de 13 a 18 anos (18 meninas e 9 meninos), e 60
crianças e adolescentes atendidos nas escolas parceiras porém somente de fevereiro a março/2020.
De janeiro a março de segunda a quinta feira, de 8 às 11 horas e de 14 às 17 horas, presencialmente e de março a dezembro, de
segunda a sexta feira, de 8 as 11 e de 15h as 17 h virtualmente.
Total de 04 profissionais, conforme detalhado no quadro Equipe do item 5.
Municipal, preferencialmente os bairros de periferia, além da zona rural.
32 crianças aguardando na fila de espera.
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Recursos
Financeiros
Utilizados
Como a entidade
fomentou,
incentivou e
qualificou a
participação dos
usuários.
Monitoramento e
Avaliação

Articulação com a
Rede

Parcerias

Total de R$ 58.058,68, proveniente de parceria municipal de recursos do Fundo Municipal da criança e do adolescente de Ouro
Branco, de doações de pessoas físicas e do evento Live Brahma. O atendimento restado pela Entidade é integralmente gratuito.
Em 2020 em função da pandemia, a APAT trabalhou mais próxima das famílias fazendo visitas domiciliares, levando doações e
ouvindo as necessidades de cada família particularmente. Também usou a comunidade, através de campanhas, para tentar suprir as
necessidades apontadas, havendo uma única reunião inicial de Responsáveis.

Devido a Pandemia não foi possível o monitoramento do atendimento sendo que a avaliação do serviço foi feita através de
questionário online (survey monkey) sobre a qualidade do atendimento ofertado e o perfil dos beneficiários. Através do resultado
obtido foi possível um realinhamento de propósitos da OSC e feedback de toda a Equipe.
A APAT se articulou com:
- CMDCA, CRAS, Conselho Tutelar e a Escola José Francisco Nogueira.
- Outras Entidades: Casa de Música (intercambio de conhecimentos), Projeto Vem SER (doações de materiais), Família OFAM
(doações de materiais e APAE, doação de Alimentos).
- Pastoral da Igreja Sagrada Família com doação de Cestas Básicas, roupas e calçados.
- Voluntários Gerdau – Vale-gás, kits de higiene pessoal, Alimentos, Materiais diversos e Cestas de Natal
- Grupo Leia como uma Garota – doação mensal de absorventes;
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5 – RECURSOS HUMANOS
5.1 - Administração
N

Escolaridade/Formação Profissional

Carga Horária
Semanal

Pós-Graduação em Responsabilidade Social e Terceiro Setor
PUC Minas e Superior em Letras/UFMG e Educação Física/ CREF

30hs

Nome

1 Virginia O Porto Leles

2 Carla Bianca De Jesus Rodrigues Ensino Médio

40hs

Cargo/Função
Coordenadora
Técnica
Auxiliar
administrativa

Relação de
Trabalho
Voluntária
CLT

5.2 Assistência Social – Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Nº

Nome
01 Francine Araujo
02 Ariel Fernando Saires

Escolaridade/ Formação Profissional
Pós-Graduada em Psicopedagogia
Graduado Provisionado em Educação Física – CREF6

Carga Horária
Cargo/ Função
Semanal
20hs
Educadora
20hs
Instrutor de Tênis
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Vínculo de
Trabalho
CLT
MEI
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6 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO
6.1 – CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS – PROJETO TENIS SIM E PROJETO TÊNIS SIM VAI A ESCOLA
DE JANEIRO A MARÇO – ATENDIMENTO PRESENCIAL
HORÁRIO
Início Término
8:00
8:50
8:50
9:00
9:00
9:50
9:50
10:00
10:00
11:00
14:00
14:50
14:50
15:00
15:00
15:50
15:50
16:00
16:00
17:00

SEGUNDA - FEIRA
Aulas de Tênis
Lanche
Reforço Escolar

Aulas de Tênis
Lanche
Aulas de Tênis
Lanche
Reforço Escolar

TERÇA - FEIRA

Aulas de Tênis
Lanche
Reforço Escolar
Aulas de Tênis
Lanche
Aulas de Tênis
Lanche
Reforço Escolar

QUARTA - FEIRA
Aulas de Tênis
Lanche
Reforço Escolar
Lanche
Aulas de Tênis
Lanche
Aulas de Tênis
Lanche
Reforço Escolar

QUINTA - FEIRA

Aulas de Tênis
Lanche
Reforço Escolar
Aulas de Tênis
Lanche
Aulas de Tênis
Lanche
Reforço Escolar
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SÁBADO
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MARÇO A DEZEMBRO – ATENDIMENTO VIRTUAL – ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO
HORÁRIO
Início
Término

SEGUNDA - FEIRA

TERÇA - FEIRA

QUARTA - FEIRA

QUINTA - FEIRA

SEXTA - FEIRA

8:00

9:00

Reforço Escolar

Reforço Escolar

Reforço Escolar

Reforço Escolar

Reforço Escolar

9:00

10:00

Reforço Escolar

Reforço Escolar

Reforço Escolar

Reforço Escolar

Reforço Escolar

10:00

11:00

Reforço Escolar

Reforço Escolar

Reforço Escolar

Reforço Escolar

Reforço Escolar

15:00

16:00

Reforço Escolar

Reforço Escolar

Reforço Escolar

Reforço Escolar

Reforço Escolar

16:00

17:00

Reforço Escolar

Reforço Escolar

Reforço Escolar

Reforço Escolar

Reforço Escolar

SÁBADO

Divulgações esporádicas de matérias sobre o Tênis, a Pandemia e cidadania no grupo de beneficiários da APAT

7- RESULTADOS OBTIDOS EM 2020
- Os resultados buscados pelo atendimento são: 1- desenvolvimento de competências, protagonismo, prazer pelos estudos e aprendizado, socialização e
qualidade de vida, redução do trabalho infantil e do envolvimento com drogas e da gravidez precoce.
Infelizmente, devido a Pandemia, a suspensão das atividades escolares e o isolamento social , a mensuração dos resultados do ano não pode ser
realizada.
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8- OUTRAS INFORMAÇÕES
Devido a pandemia o Plano de Ação 2020 foi alterado e o atendimento passou a ter foco em atendimento pedagógico para os beneficiários e seus
irmãos, para auxilio nas questões escolares e também assistência às suas famílias.
a. Doação de 137 cestas básicas para as Famílias dos beneficiários /990 Quilos de alimentos, 200 itens de higiene e 27 cestas básicas completas
sendo 80 quilos repassados para a APAE Ouro Branco, 27 cobertores para as famílias;
b. Doação de 20 ovos de páscoa para as crianças menores e irmãos;
c. Realizada uma Clínica de Treinamento com os Instrutores do Minas Tênis e do Belvedere Tênis de B. Horizonte.
d. Repasse de 38 Livros para a Biblioteca Pública Municipal.
e. Doação de 20 máscaras para os beneficiários através de parceria com o grupo Leia Como Uma Garota.
f. Doação de 38 cestas de Natal para as famílias dos beneficiários.
g. Realização da Campanha de Natal com apadrinhamento de todas as crianças assim como seus irmãos, totalizando 38 beneficiários e 24 irmãos .
h. Devido a Pandemia os resultados e metas referentes a competições do esporte propriamente dito ficaram prejudicados pois não houve
competições nem externas e nem internas, que possibilitassem a aferição dos resultados.

Ouro Branco, 15 de abril de 2021.

____________________________________
Ronaldo Leles de Paula
Presidente

_____________________________
Virgínia Leles
Coordenadora Técnica
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