
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 

1. Resumo do Projeto  
 
Reforma do telhado do prédio principal da AAMA, com a substituição de todas as telhas que se 

encontravam em péssimas condições, devido ao tempo da construção e também a substituição dos 

dômus, com a colocação de exaustores eólicos nas salas e também na despensa. Estas mudanças 

garantirão novamente segurança à moradia das crianças e adolescentes que são acolhidos, uma vez 

que o prédio foi construído já há bastante tempo e o seu telhado precisava de uma reforma 

substancial. Os dômus foram colocados anteriormente com o objetivo de ajudar na ventilação e 

claridade dos ambientes. Considerando também o tempo de uso, vinham apresentando problemas de 

infiltração de água, quando chovia, prejudicando a segurança interna dos espaços onde localizados, 

devidos aos pisos que ficavam molhados, colocando em risco os acolhidos.  

As reformas efetuadas nas instalações físicas promoveram um atendimento mais adequado e seguro, 

melhoria nas acomodações e na condição de vida das crianças e adolescentes acolhidos. A qualidade 

e o conforto obtidos com a manutenção, livre agora dos sobressaltos causados pelas goteiras em dias 

de chuvas, com um ambiente mais claro e ventilado, favoreceram o bem estar e a auto estima dos 

moradores da casa.  

  

2. Público Alvo 
 

2.1. 
Público 

Alvo 

Quantidade de Atendidos 

Faixa 

etária 

Pessoa 
com 

deficiência 

Gênero 
Capacidade 

Atendimento* 

Critério(s) para 
ser atendido no 

serviço ou 
programa 

Total de 
atendidos 

no ano  Masculino Feminino 

Crianças 
 

 
 

0 a 11 

 
 

00 

 
 

12 

 
 

10  

Determinação do 
Poder Judiciário; de 
forma emergencial 

por requisição do 
Conselho Tutelar. 

22 

Adolescentes  

 

 
 

12 a 18 

 
 

00 

 
 

05 

 
 

13  

Determinação do 
Poder Judiciário; de 
forma emergencial 
por requisição do 

Conselho Tutelar. 

18 

TOTAL 
 

40 

* A capacidade de atendimento é de 25 (vinte e cinco) crianças e/ou adolescentes. 

 
 

 
 

 



3. Execução  
3.1. Quadro Metodológico de Execução  
 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS1 
 

 
 

ATIVIDADES 
 
 

METAS  
QUANTITATIVAS 

ATINGIDAS2 

PÚBLICO 
ALVO3 

TEMPO DA 
EXECUÇÃO 

RESULTADOS 
ALCANÇADOS 

Substituição de todo 

o telhado do prédio 
principal, com telhas 

de alumínio. 

Retirada do telhado 

antigo com a 
colocação de novas 

telhas. 

Até 25 crianças e 

adolescentes 
acolhidos. 

Crianças e 

adolescentes 
acolhidos. 

 

02 meses. 

Garantia de um 

telhado seguro 
e adequado. 

Substituição de 
dômus por 

exaustores eólicos. 

Retirada dos dômus 
antigos e colocação 

dos exaustores 
eólicos.  

Até 25 crianças e 
adolescentes 

acolhidos. 

Crianças e 
adolescentes 

acolhidos. 

 
02 meses. 

Eliminação de 
goteiras e 

aumento da 
ventilação e 
claridade. 

 

4. Articulação com a Rede  
 
Por se tratar de uma obra concreta de reforma de prédio, ficou prejudicada a articulação com a Rede. 

Com relação a participação da comunidade, esta aconteceu através da negociação de preços com os 

fornecedores e executores dos serviços, inclusive com o engenheiro responsável diretamente pela 

obra e também através de acompanhamento indireto por engenheiro, voluntário desta OSC. 

 

5. Monitoramento e Avaliação  

5.1. Avaliação de Resultados 
 

a) Objetivo específico: Substituição de todo o telhado do prédio principal da OSC. 

O objetivo foi atingido integralmente com a substituição de todas as telhas, dentro das normas 

técnicas exigidas, garantido maior tranquilidade e segurança aos moradores e funcionários.  

b) Objetivo específico: Substituição do dômus existentes por exaustores eólicos. 

O objetivo foi atingido integralmente, cessando as goteiras existentes e aumentando a ventilação e a 

claridade nos espaços internos da casa onde estão localizados. A sensação de maior conforto e 

segurança de todos os moradores da casa e dos funcionários é um importante fator de avaliação do 

atingimento do objetivo proposto. 
 
 

6. Quais impactos da execução do projeto? 

 
Sem dúvida, um dos principais impactos causados com a execução do projeto é a sensação de 

segurança e de bem-estar causada pelas mudanças benéficas ocorridas. Ver um telhado adequado no 

prédio onde se mora ou se trabalha, não ter mais insegurança diante de uma chuva, que não mais 

trará goteiras para dentro do seu espaço, é um ganho muito importante. Aliado a isto, os acolhidos 

                                                 
1 Para cada objetivo específico poderá ter ocorrido mais de uma atividade. 
2 Colocar a quantidade do público dentro da respectiva atividade, explicitar se o mesmo público participou mais de vez de cada atividade. 
3 Especificar o público alvo específico de cada atividade, que deve estar associado às metas (exemplo: crianças de 0 a 6 anos). 



sentirem que existe uma preocupação constante em proporcionar-lhes um espaço de moradia que 

tenha qualidade e segurança e que lhes propicie uma vida digna em todos os sentidos, buscando a 

valorização de sua auto-estima e com isto a conscientização sobre o valor de lutar e buscar o que se 

almeja.  

 

 

7. DATA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL  
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Nome do responsável legal  
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