
 

 

ANEXO III 

 

PERSPECTIVA DE METAS E ATIVIDADES 

 

 

 

 

Área de trabalho Meta Ano 1 Meta Ano 2 Meta Ano 3 Meta Ano 4 Meta Ano 5 MEDIÇÃO ESPAÇO

A

Aulas de Futebol 

50 80 80 80 80

Numérica: Número de aulas realizadas (performando para o cômputo da parceria no máximo 

duas por semana para registro na META). Monitoramento por meio de relatórios de 

acompanhamento, fotos, listas de presença (obrigatória) e material de divulgação.

Quadra

B Ensino de Artes Marciais 50 80 80 80 80

Numérica: Número de aulas realizadas com pelo menos 5 alunos por turma e que pelo 

menos 30% dos alunos troquem de nível junto a Federação do referido esporte. 

Monitoramento por meio de relatórios de acompanhamento, fotos, lista de presença 

(obrigatória) e material de divulgação.

Quadra Esportes

C

Programa de Exercícios para 

comunidade - Caminhadas 

Orientadas e aulas de 

alongamento.

200 200 200 200 200

Numérica: Número alunos atendidos. Monitoramento por meio de relatórios de 

acompanhamento.Monitoramento por meio de relatórios de acompanhamento, lista de 

presença, fotos e material de divulgação.

Pista no entorno da Estação Cidadania e Play ground

D Oficinas de Ritmos Musicais 60 60 60 60 60

Numérica: Número de aulas realizadas (performando para o cômputo da parceria no máximo 

duas por semana para registro na META). Monitoramento por meio de relatórios de 

acompanhamento, fotos, listas de presença (obrigatória) e material de divulgação.

Cine Teatro.

E Oficinas de Cinema e Teatro 30 40 40 40 40

Numérica: Número de aulas realizadas (performando para o cômputo da parceria no máximo  

duas por semana para registro na META). Monitoramento por meio de relatórios de 

acompanhamento, fotos, listas de presença (obrigatório) e material de divulgação.

Cine Teatro.

F

Cursos de informática orientada 

a empregabilidade, cursos de 

programação.

80 80 80 80 80

Numérica: Número alunos matriculados, sendo obrigatório que pelo menos 30% dos alunos 

se formem no(s) curso(s) em que estão matriculados. Monitoramento por meio de relatórios 

de acompanhamento, fotos, lista de presença (obrigatório) e material de divulgação.

Telecentro

G Cursos de artesanato 30 40 40 40 40

Numérica: Número de aulas realizadas (performando para o cômputo da parceria no máximo 

duas por semana para registro na META). Monitoramento por meio de relatórios de 

acompanhamento, fotos, listas de presença (obrigatório) e material de divulgação.

Quadra Esportes

3. Outras Atividades H Feiras 5 8 8 8 8 Numérica: Número de feiras realizadas. Pátio

Meta

1. Oficinas de Esporte e 

Lazer

2. Oficinas de Educação e 

Cultura



 

 

 


