Relatório de Acompanhamento Trimestral
Referente ao período de: Abril, Maio e Junho
Nome da Organização: Agência Mandalla de Desenvolvimento Holístico
Sistêmico Ambiental
Nome do Projeto: Geração Mandalla
Data de início da parceria: 24/10/2007
Data de preenchimento do último relatório: março de 2009

1) O recurso captado e liberado no período foi utilizado conforme o
planejamento inicial? Se sim, detalhe. Se não, justifique. (Responda
apenas se tiver recebido recurso no período)
Não foi captado e liberado recurso nesse período.
2) Caso sua organização não tenha recebido recurso nesse período, por
favor, informe se houve consequências para o andamento do projeto.
Não houve, pois o projeto foi finalizado em dezembro de 2008.
3) Quais atividades foram realizadas no projeto no último trimestre?
Nesse trimestre foi feito visitas nas escolas que fazem parte do projeto, foi desenvolvido
oficinas com as crianças, foi repassado para os alunos e para os profissionais da
educação quais os manejos básico na mandalla.
As novas escolas que foram implantadas o projeto, foi feito visitas “Dia de campo” ao
Centro Universitário Aberto Mandalla na oportunidade os participantes tiveram a
oportunidade de assistir os vídeos que falam sobre o sistema, de conhece o processo
mandalla e suas tecnologias. Em seguida deu-se inicio a implantação da mandalla com
escavação do reservatório e canteiro com participação dos alunos.
Reuniões com os profissionais da educação sobre a importância de utilizar a mandalla
como ferramenta de ensino e o reforço da merenda escolar.
Foi ministrado curso de alimentação alternativa para as cozinhas do Centro de
alimentação que produzem a merenda das escolas.
4) Quais os resultados alcançados nesse período?
•
•
•
•

Participação dos alunos nas oficinas feitas na mandalla;
Pais mais presentes nas escolas;
Melhoramento na merenda escolar.
Divulgação do projeto para as comunidades.

5) Alguma alteração no planejamento inicial foi feita? Se sim, por favor,
detalhes.

6) Nesse período a organização divulgou a parceria de alguma forma e/ou
buscou captar recursos por meio da BVS&A? Se sim, detalhe.
Feira cultural com apresentação do projeto para a comunidade.
7) Se houver alguma informação relevante sobre a organização a ser
registrada e/ou algum comentário, por favor, faça no espaço abaixo.

8) Por favor, preencha a tabela abaixo:
Valor Total do
Projeto
R$ 110.556,00

Recurso liberado
pela BVS&A para a
Organização
R$ 110.556,00

Recurso em posse
da BVS&A a ser
liberado

Cuité, 02 de junho de 2009

________________________
Nome: Tarcio Handel da Silva Pessoa Rodrigues
Cargo: Vetor de Gestão de Estratégia

Recurso a ser
captado

