RELATÓRIO DE ATIVIDADES
GESTÃO 2016–2021
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VISÃO GERAL
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
MARIA DE LOURDES FARIAS SANTOS

É uma organização não governamental, de direito
privado, sem ﬁns lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº
13.110.653/0001-75, com sede em:
Avenida João Batista Stocco, 306
Bairro Guaraituba, no município de
Colombo - PR, CEP83406-130.
Telefone: (41) 3037-3262
E-mail: contato@ibf-institutobeijaﬂor.org.br

Realiza ações socioeducativas, pedagógicas e
culturais de educação complementar, visando
à educação integral de crianças e
adolescentes com idade entre 06 a 15 anos,
que estão em situação de vulnerabilidade
social, realizando ainda o acompanhamento
sócio familiar.

ESTRUTURA DE GESTÃO

ADRIANO
LINO GRECA
DIRETOR PRESIDENTE

MISSÃO

IZABEL CRISTINA
FERREIRA
DIRETORA FINANCEIRA

ALESSANDRO
DE ALMEIDA
DIRETOR DE
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

VISÃO

VALORES

Fazer bem o bem, que é prestar um

Ser reconhecida como uma instituição referencia

Solidariedade,

serviço de qualidade, através do apoio

no apoio à criança e ao adolescente, através da

Perseverança e

e incentivo à educação e promoção

educação musical e estímulos que promovem a

Responsabilidade

do acesso à cultura, objetivando o

inclusão sócio cultural contribuindo para

Social.

desenvolvimento do cidadão e

transformar, se não o mundo, o futuro dos

colaborando para um mundo melhor.

atendidos e aqueles que os cercam.

PÚBLICO ATENDIDO

60 crianças
06 a 15 anos
famílias
e adolescentes de

e suas respectivas

TRABALHO PEDAGÓGICO
OFICINA MUSICAL
O objetivo desta oﬁcina é trabalhar o

HORAS/AULAS:

potencial humano das crianças e dos

Foram realizadas

adolescentes através da música.

270horas/aulas

Objetiva promover a participação

distribuídas e 180horas de

dos aprendizes em eventos artísticos

estudos individuais do

e pequenos concertos realizados

instrumento aprendido.

com professores e alunos, a ﬁm de
realizar o intercâmbio e a promoção
de ações de fomento à Arte e Cultura
em Colombo/PR e Curitiba/PR.
INSTRUMENTOS USADOS:
Violino
Viola (Instrumentos Eruditos)
Violoncelo
Violão
Teclado
Flauta
Coral

APRESENTAÇÕES
O grupo Aprendizes de Beija Flor (Instrumentos Eruditos)
realizou apresentações nos seguintes locais:
Econet Editora
Copel – Companhia Paranaense de Energia
Senai Colombo
Ação Outubro Rosa
Centro de Convivência para Idosos Rio Verde
Conferencia Municipal da Assistência Social
Evento promovido pelo Programa Nota Paraná
Abertura da IV Primavera Cultural do IBF
Lar Herminia Scheleder
e nas Escolas Municipais Heitor Villa Lobos, Jardim Guarujá,
Pedro Viriato Parigot de Souza e Ângelo Falavinha Dalprá.

OFICINAS PARA O
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Fazer bem o bem, que é prestando um serviço de
qualidade, através do apoio e incentivo à educação e
promoção do acesso à cultura, objetivando o
desenvolvimento do cidadão e colaborando para um
mundo melhor, essa é a nossa missão.
Para colocar em pratica a nossa missão, por meio de
oﬁcinas pedagógicas trabalhamos o desenvolvimento
biopsicossocial (corpo, mente, emoções e relações) dos
nossos atendidos, onde cada uma com a sua
especiﬁcidade, contribui com a formação do ser
humano.

OFICINA DE ARTE EDUCAÇÃO
Frequência Semanal: Duas vezes por semana
Total de Oﬁcinas realizadas no ano: 336 oﬁcinas

OFICINA DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL
E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Frequência Semanal:
Educação Sócio Emocional - Três vezes na semana
Educação Ambiental – Uma vez na semana
Total de Oﬁcinas realizadas no ano: Foram realizadas 504 oﬁcinas de
Educação Socioemocional e 168 oﬁcinas de Educação Ambiental.

OFICINA GOTAS DO SABER E SABER EM PRATICA
Frequência Semanal
Gotas do Saber - Três vezes na semana
Saber em Pratica – Três vezes na semana
Total de Oﬁcinas realizadas no ano: Foram realizadas 504 oﬁcinas de
Gotas do Saber e 504 de Saber em Pratica.

Gotas do Saber: Praticas Lúdicas de estimulo, escrita leitura e raciocínio lógico.
Saber em Prática: Atividades dinâmicas que materializavam os temas mensais.

OFICINA ATELIÊ DO IBF E JOGOS DE MESA
Frequência Semanal:
Ateliê do IBF - Três vezes na semana
Jogos de Mesa – Três vezes na semana
Total de Oﬁcinas realizadas no ano: Foram realizadas 504 oﬁcinas de
Ateliê do IBF e 504 de Jogos de Mesa.

Ateliê do IBF: Nesta oﬁcina são produzidas
diversas artes para decorações em geral,
favorecendo o desenvolvimento neuromotor.

AÇÕES GERAIS

TEATRO

DANÇA
JIU JITSU

CULINÁRIA

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
O acompanhamento das ações realizadas no ano de 2019 ocorreu simultaneamente às atividades. As ferramentas utilizadas
para esta ﬁnalidade foram as seguintes:
1.

Grupos interativos dialógicos que buscavam observar a satisfação dos educandos frente as atividades desenvolvidas;

2.

Acompanhamento da frequência dos educandos ao IBF;

3.

Participação das famílias nas reuniões bimestrais;

4.

Acompanhamento mensal da classiﬁcação do Carômetro (crianças versus quantidade de carinhas que cada uma

recebeu em cada mês);
5.

Reunião com a equipe de trabalho;

6.

Avaliação semestral e anual de satisfação dos educandos, familiares e colaboradores do Instituto Beija Flor, frente às

atividades desenvolvidas no ano de 2019;

Responsável técnico
Nome: Tatianne Bernardo de Brito
Cargo: Coordenadora e Assistente Social - CRESS/PR 7825
Colombo, 18 de Dezembro de 2019.

