Relatório de Acompanhamento - Trimestral
Nome da Organização: Centro Integrado de Estudos e Programas de
Desenvolvimento Sustentável - CIEDS
Nome do Projeto: Eu Posso, Eu Leio!
Data de início da parceria: 10/08 /2007
Data de preenchimento do último relatório: 28/09/09.
Relatório Referente à: Outubro / Novembro / Dezembro 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)
Conforme citado no último relatório trimestral, as atividades
complementares (curso de Informática e atividades esportivas)
continuaram a ser realizadas de agosto a dezembro com o primeiro
repasse da BVSA e foram terminadas no dia 23/12/2009.

2) Caso sua organização não tenha recebido recurso nesse período, por favor,
informe se houve conseqüências para o andamento do projeto.

3) Quais atividades foram realizadas no projeto no último trimestre?
Com o recurso captado nesta etapa, potencializamos nossa ação e
conseguimos diferenciar atividades que além das oficinas de literatura,
rodas de leitura propostas para este primeiro momento, atendemos a
demanda da comunidade com cursos de informática e esporte.
Detalhamento das atividades:
- Mediação de Leitura - Contação de Histórias - Oficinas de Macramé - Roda
de Capoeira infantil - Grupo de Dança. As atividades mencionadas
acorreram nas 3 unidades. Na unidade Mary Mona Kelly as oficinas de
informática atenderam 12 turmas, totalizando 80 beneficiários atendidos
nas idades acima de 12 anos. As práticas esportivas acorreram 2x por
semana e atenderam todos os beneficiários de 07 a 17 anos.

4) Quais os resultados alcançados nesse período?
- Foi constatado através de relatórios, observação dos educadores e
conversas com as famílias que os beneficiários tiveram significativa
melhora na leitura e interpretação de textos. Na escola formal dos
beneficiários também foi identificado uma diferença no comportamento e
atitudes colocadas pelos professores dos mesmos. Através de depoimentos
dos familiares, eles citaram a importância das oficinas de informática que

para muitos seria impossível este tipo de acesso. Nas oficinas de
informática que duraram 5 meses os alunos de 12 a 17 anos foram
capacitados a operar o sistema Windows 2007 e iniciar o estudo das
ferramentas do OFICCE.
No ultimo trimestre do ano de 2009, fortalecemos o acervo, junto aos
educadores e coordenacão trabalhamos para melhor organização interna e
aumentamos o número de beneficiários atendidos. Com isto conseguimos
maior visibilidade da biblioteca na comunidade do Parque Universitário

5) Alguma alteração no planejamento inicial foi feita? Se sim, por favor, detalhes.
As alterações realizadas foram citadas no relatório anterior. Nenhuma
outra modificação no planejamento foi modificada.

6) Nesse período a organização divulgou a parceria de alguma forma e/ou buscou
captar recursos por meio da BVS&A? Se sim, detalhe.
Sim. Estamos atualmente divulgando o site do BVS&A entre nossos
parceiros para que possam fazer doações para o projeto.

7) Se houver alguma informação relevante sobre a organização a ser registrada
e/ou algum comentário, por favor, faça no espaço abaixo. Não há comentários.

8) Por favor, preencha a tabela abaixo:
Valor Total do
Projeto

Recurso liberado
pela BVS&A para a
Organização

Recurso em posse da
BVS&A a ser liberado

Recurso a ser
captado

R$135.900,00

R$28.188,30

R$ 43.734,70

R$ 63.977,00

Local e data: Fortaleza 29/12/2009
Assinatura do Responsável pela Instituição
Marcio Domingos Carvalhal de Moura
(Coordenador Técnico de Projetos – CIEDS –Ce)

