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OFIcIO 06/19

PREFEITURA MUNICIPAl DE BAlNEARIO CAMBORIÚ/SC

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

ILMA.SRA

ELIANE FERRAZ- Gestora de Projetos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente - FMDCA

Ret. TERMO DE COLABORAÇÃO - FMDCA 00712018 - Relatório final

Honrado em cumprimentá-Ia. vimos através deste efetuar a entrega do relatório final

de prestação de contas dos recursos recebidos no ano de 2018 referente ao TERMO DE

COLABORAÇÃO - FMDCA 007/2018. Infonnamos que, confonne solicitado. a cópia digital foi

encaminhada para o e-man (fmdcabalneario@gmail.com).

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à disposição para maiores

esclarecimentos.

Atenciosamente

Mar;gn; Picon;
Psicóloga CRP12j037~9I Coordenação Projeto Despertar

Biblioteca Comunitária Bem Viver

Lucimarde a PereirF
Assistente Con bil Fir.anceir

MATR[r.tIl~ ~~n.~
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ler é preciso

Biblioteca Comunitária Bem Viver
Rua Peru, 938. Bairro das Nações, Balneário Camboriú/SC CEP 88.338-105

Fone; (47) 3360- 3:!98 e-mail: liasmellacho@yahnn.cnm.br

TERMO DE COLABORAÇÃO - FMDCA 007/2018

PERíODO: de 01/01/2018 a 31/12/2018

1- OBJETO DA PARCERIA

Termo de Colaboração, decorrente de chamamento público que tem por objeto o Projeto

Despertar que oferece no contra turno escolar, atividades educacionais, esportivas, informativas
e didáticas para 22 crianças/adolescentes com idade de 07 a 14 anos, conforme detalhado em
Plano de Trabalho.

11- RESUMO DAS AÇÕES DESENVOlVIDAS PELA INSTITUiÇÃO, DURANTE O PERíODO, NO

ÃMBITO DO PROJETO

META 01- OFERECER 360 ATIVIDADES DE REFORÇO ESCOLAR

A atividade inicial prevista foi de 8492 atendimentos em 360 aulas de reforço escolar em
português e matemática. Foram realizados 7890 atendimentos atingindo 92,91% da meta. A

equipe avalia como satisfatório o desenvolvimento das atividades, posto que em sua maioria, as
crianças e adolescentes atendidas pelo projeto tiveram significativa melhora das notas em seus
boletins escolares.

META 02- OFERECER 88 ATIVIDADES DE NOÇÕES BÁSICAS DE IDIOMAS E/OU lEITURA

A atividade inicialmente prevista foi de 1936 atendimentos em 88 aulas de idioma e/ou leitura.
Foram realizados 1890 atendimentos atingindo 97,62% da meta.

META 03- REALIZAÇÃO DE 06 PASSEIOS CULTURAIS

A atividade inicialmente prevista foi de 128 atendimentos através de seis passeios culturais. Foram

realizados 180 atendimentos em sete passeios culturais ultrapassando 40,63% da meta proposta:
Visita ao parque encantado Pomerode/SC realizado na etapa 04; passeio pela cidade de Balneário
Camboriú organizado pelo Comitê de Ação Social do Turismo- CASTrealizado na etapa 05; visita

ao Museu Oceanográfico Univali- ItajaíjSC realizado na etapa 06; visita a pontos turísticos no

município de Itajaí realizado na etapa 09; lançamento do projeto "Salve as tartarugas -no Pontal ~
Norte" e passeio ao Parque Municipal da Grutas em Botuverá realizados na etapa 10; visita com ~
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almoço ao Recanto do Guarapuvu, Estrada Geral Sertão do Trombudo, Jtapema/SC realizado na
etapa 12. A equipe avalia como positiva os resultados obtidos e entende que estes momentos

ampliam o repertório cultural da criança/adolescente, integrando as diversas áreas de
conhecimento.

META 04 - OFERECER 193 ATIVIDADES QUE ESTIMULEM O ESPIRITO DESPORTIVO

A atividade inicial prevista foi de 4020 atendimentos em 193 atividades de recreação. Foram

realizados 3934 atendimentos em atividades diversas como: campeonatos de matemática,

gincanas, competições, tabuada molhada, etc., atingindo 97,86% da meta.

META 05- ESTIMULAR A AUTODISCIPLINA, COMUNICAÇÃO, SENSIBILIDADE, EXPRESSÃO CORPORAL.

A atividade inicial prevista foi de 2068 atendimentos em 87 atividades. Foram realizados 1914

atendimentos atingindo 95,84% da meta em atividades como dança, teatro e música.

META 06- FORNECIMENTO DE 5346 LANCHES

A previsão inicial foi a oferta de 5.346 lanches. Foram ofertados 5022 lanches, atingindo 94,63%
da meta. A equipe entende que a diferença a menor se deve às faltas ocasionais das

crianças/adolescentes e avalia como positivo os resultados alcançados.

111- PLANO DEAPLICAÇÃOCONSOLIDADO

DESCRiÇÃO DA
PROPONENTE CONCEDENTE Total utilizado

DESPESA

PESSOA FíSICA 0,00 41.974,53 41.974,53

ENCARGOS 0,00 14.452,97 14.452,97

PESSOA JURíDICA 0,00
9.080,00 8.960,00

LANCHE 0,00 9.582,74 9.399,94

M. DE CONSUMO 0,00 3.964,68 4.267,48

TOTAL 0,00 79.054,92 79.054,92

IV- AVALIAÇÃO

Conforme demonstrado no gráfico 1 as metas programadas foram atingidas em 94,72% o que
consideramos um excelente resultado.
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METAS ATINGIDAS
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Gráfico 1-N" de atendimentos previstos e realizados por meto

Se considerarmos outras atividades realizadas, além das programadas no projeto, podemos
observar que os atendimentos realizados ultrapassaram os 100% do número de atendimentos
inicialmente previstos. (Gráfico 2)
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Gráfico 2- N" de atendimentos previstos e realizados

Foi realizado uma pesquisa informal com o objetivo de avaliar mudanças alcançadas
proporcionadas pela convivência e participação das atividades da Biblioteca Bem Viver.
Participaram da pesquisa dezesseis pais (72,72% do público atendido) que responderam a um
questionário onde tinham que assinalar as questões que mais se adequavam a seus filhos. De
acordo com a pesquisa, 43,75% relatam que houve ligeira melhora das notas escolares, 37,5%
significativa melhora dasnotas escolarese 6,25%que nãohouve alteraçõesno boletim escolar (gráfico 3);
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Grafico 3- Alterações no desempenho escolar x participação no Projeto despertar

Quanto ao relacionamento em casa e com seus amiguinhos 12,5% dizem que não houve alterações e 87,5%
assinalam que a criança apresentou melhoras nos relacionamentos (gráfico 4); 68,75% dos pais relatam
que a criança demonstra um temperamento mais tranquilo e autoconfiante (gráfico 5) e quanto às
responsabilidades 56,25% dizem que a criança está mais organizada e responsável (gráfico 6)
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Quando indagados sobre o que contribui para as alterações observadas e sobre expectativas para o ano

de 2019, a maioria respondeu com elogios ao trabalho executado relatando avanços obtidos.

"Em suo opinião o que contribuiu para os alterações observados acima?

Afilho melhorou em 100% em todas os questões;
Empenho dos pois e do Biblioteca;
Depois que iniciou os aulas, o fiiha se sente mais seguro, com mais vontade de estudar, ler e fazer novas
amizades;
Complemento escolar e ajuda na educação;
Uma grande melhora no leitura, no escrito, na matemático, tabuada, Jibros que foi muito importante e as
passeios de campo;
O pulso firme que os professores tem com os crianças e o amor que possuem poro melhorar nas notas e
como pessoa, sou imensamente grata;

• Pedro aprendeu muito com vocês, aprendeu a ler bem. Agrodeço muito a vocês todos, principalmente a
você Lias;
O empenho dos professores nas atividades escoiares, tarefas, passeios e eventos;
Depois que entrou no biblioteca está meihor;
O desenvolvimento global da aprendizagem através de muita leitura e estudos extras, a socialização
enriqueceu, os passeios de compo foram fundamentais poro os experiências culturais;

• Ensinamento, incentivo e conversa;
• Melhorou muito depois que entrou na Biblioteca, sá tenho a agradecer;

Trabalho em conjunto da Biblioteca e dos pais."

"Descreva aboixo o que, em sua opinião, pode ser melhorado ou acrescentada paro as atividades de 2019.
Alguma oficina extra em música, ou libras, ou instrumentos;
Que minha filho seja o melhor aluna;
Vocês já falem muito por esses meninos, seres humanos maravilhosos;
Atividades extras, não teóricos, danço, algum idioma;
Espaço maior;
Criar o hábito de comer uma fruta todas as tardes;
Que os pois se responsabilizem mais com os coisas que são oferecidas na biblioteca. "

Em relação ao grau de satisfação com as atividades desenvolvidas na Biblioteca Bem Viver, 56,25% se
declaram "Muito Satisfeito" e 43,75%" Satisfeito" (gráfico 7).
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Gráfico 7. Grau de satisfação com atividades da Biblioteco Bem Viver
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v- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pôde-se observar uma significativa melhora das notas escolares e qualitativamente o
aprimoramento de importantes habilidades sociais como o desenvolvimento do espírito coletivo
e a colaboração entre alunos e educadores, responsabilidade, autonomia, respeito, cooperação,

solidariedade e tolerância. Através das vivências nos passeios culturais praticaram a habilidade de

observação e comparação, além de trabalharem com diferentes formas de interpretação, que
envolvem a leitura, a escrita e diversas maneiras de expressão. A equipe avalia como positivo os

resultados obtidos e pretende através das atividades previstas para o ano de 2019} continuar
contribuindo para que essas crianças/adolescentes possam levar tais conteúdos para a vida e

serem estimulados no envolvimento ativo para a construção do conhecimento e a formação da
cidadania.

Balneário Camboriú, 30 de janeiro de 2019

Ma;~ini Piconi
Psicóloga CRP12/03759 { Coordenação Projeto Despertar

BibliotecaComunitária BemViver
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Etapa 01 8 aulas com duração de
176 156

Oferecido ativid"de~ d,
Não foram encontradas dificuld"des2 horas cada leitura e teatro

8 aulas com duração de
176

Oferecido atividades d,
Etapa 08

2 horas c"da 176
leitura e teatro Não foram encontr~das dificuld"des

Etai>a 09
8 aulas com dur"ção de

170
Oferecido ativid"des d,

Não foram encontradas dificuld"des2 horas cada 176
leitura e teatro

8 aulas com duração de
170

Oferecido atividades d,
Não foram encontrad"s dificuld"desEtapa 10

2 horas cada 176 leitura e teatro

Etapa 11
8 aul"s com dur"ção de

200
Oferecido ativid"des d,

Não for"m encontrad"s dificuldades2 horas cad"
176

leitura e idioma

Oito aulas com duração
176

Oferecido atividade~ d,
Não foram encontrada~ dificuldadesEtapa 12

de duas horas cada 176
leitura e idioma

1936 1890

Meta 03- Realização de 06 passeios culturais
N2de N2de

atendim atendime
Atividade prevista entos ntos Dados qualitativos alcançados Dificuldades encontradas

previsto realizado

• •
Visita ao Museu Nacional do

Etapa 01 O Informação, socialização e integração Mo< ,m São Francisco do
sul/se

Etapa 02 O

Etapa 03 1 22 22 Socialização, informação e integração

Etapa 04 O O 20 Socialização, informação e integração
Visita '0 parque encantado
Pomerode/Se

Passeio pela cidade de " organizado pelo Não foram encontradasEtapa 05 1 20 22
Comitê do:!Ação Social do Turismo- CAST dificuldades
Informação, socialização e Integração atraves

Não foram encontradasEtapa 06 1 20 25 de visita .0 Museu Oceanográfico Univali-
dificuldades

Itajai/SC
Etai>a07 O

Informação, socialização e integração atraves ",o foram encontradasEtapa 08 1 22 23 de visita a pontos turi~tico~ no municipio de
dificuldades

Itajai.
Etapa 09 O

Informação, socialização e integração atrilvé~
de passeio cultural: lançamento do projeto

Não forilm encontrada~Etapa 10 1 22 " "Salve "' tartarugilS -00 Pont,,1 Norte"e
dificuld"de~pa~seio ao Parque Municipal da Grutas em

Botuverá
Etapa 11 O

Socialização, informação e into:!gração atraves

22
d, visita ,om almoço .0 Recanto do Não foram encontradas

1 1 22 Guarapuvu, htrada Geral Sertão do Trombudo, dificuldado:!s
Itapema/SC.

128 180

META04 - Oferecer 193 atividado:!s que estimulem o o:!spirlto
desportivo

N2 de N!do:!
atendimen ato:!ndiment

Dificuldades o:!ncontradasAtividado:!previ~ta lo. o. Dados qualitativos alcançados

pro:!vistos ro:!alizados

06 atividade~ 86 Sociillização e integração N'o foram encontradasEtapa 01 132
dificuldado:!s

15 atividades 306
Socialização e integração atraves N'o foram encontradasEtapa 02 330
de 18 "tividade~ no mes. dificuldades

'"
Socialização e integração atraves N'o foram encontradasEtapa 03 16 atividade~ 352
de 18 atividades no mes. dificuldades

I
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Etapa 04 17 ati~idade~ m OS'
Socialização e integração alra~ês "" foram encontradas
de 18 ati~jdades no mês. dificuldades

Etapa 05 17 atl~idades m m Socialização e integração atra~ês ",o foram encontradas
de 18 ati~idades no mês. dificuldades

Etapa 06 16 ati~idades 352 352 Socialização e integração alra~és Não foram encontrada~
de 18 ali~idades no mês. dificuldades

Etapa 07 18 ati~idades 360 360 Socialização e integração atra~és Não foram encontradas
de 18 ali~idade~ no mês. dificuldades

Etapa 08 18 ati~idades 360 350 Socialização e integração atra~és Não foram encontradas
de 18 ali~idades no mês. dificuldades

Etapa 09 16 atl~ldades 352 350 Socialização e integração atra~é~ ",o foram encontradas
de 16 ati~idades no mês. dificuldades

Etapa 10 19 atl~idade~ .18 m Socialização e integração atravé~ ",o foram encontradas
de 16 ati~idades no mes. dificuldades

Etapa 11 16 ati~idades 352 400 Socialização e integração atravês Não foram encontradas
de 16 ati~idades no mês. dificuldades

Etapa 12 12 atividades 26. 260 Socialização e integração atrave~ Não foram encontradas
de 16 ati~idades no mes. dificuldades

4020 3934

Meta OS- Estimular a autodisciplina, comunicação, sensibilidade, e~pressão corporal.

N~de N° de

Atividade prevista
atendime atendiment

Dados qualitativos alcançados Dificuldades encontradas
ntos "pre~istos realizados

06 ati~idadM '" 86 Socialização e integração
Não foram encontradas

Etapa 01
dificuldades

Etapa 02 08 ati~idade~ ." B6 Socialização e integração
17 crianças inscritas no mês d,
fe~ereiro

Etapa 03 08 ati~idades 176 14' Socialização e integração 18 crianças inscritas no me~d,
março

Etapa 04 08 ati~idades 176 168 Socialização e integração Não foram encontradas
dificuldades

08 ati~idades 176 Socialização e integração "" foram encontradas
Etapa OS '" dificuldades

Socialização e integração ",o foram encontradas
Etapa 06 08 ati~idades 176 176 dificuldades

Etapa 07 08 atividades 176 142 Socialização e integração Não foram encontradas
dificuldades

08 atividades 176 .,0 Socialização e integração
Não foram encontradas

Etapa 08
dificuldades

Etapa 09 08 atividadM '" FO Socialização e integração Não foram encontradas
dificuldades

Não foram encontradas
Etapa 10 08 atividades 176 '" Socialização e integração

dificuldades

08 atividades Socialização e integração "" foram encontradas
Etapa 11 '" 200

dificuldades

08 atividades 176 FO Socialização e integração ",o foram encontradas
Etapa 12 dificuldades

Ngde N~de

Ati~idade prevista atendiment
atendime Oados qualitativos

Oificuldades encontradas
os previstos

ntos alcançados
realizados

Fornecimento d, 396 396 290 Soci.iiz<lção e integrilção
Devido às féri<ls escoliHes a frequência foi

Etapa 01
lanchMfmês de 14 criançasfadolescentes

Meta 06- Fornecimento de 5346 lanches

2068 1914

10



Etapa 02 Fornecimento d. '" m Socialização e integração
lanches/mê\ '" 17 crianças inscritas no mês de fevereiro

Etapa 03
Fornecimento d. 484 484 '" Socialização e integração lS crianças inscritas no mes de março e
lanches/mês 22 lanches passeio cultural

Etapa 04 Fornecimento d. 462 441 Socialização e integração
21 crianças inscritas no mês de abril e 20

lanches/mês
440

lanches passeio cultural

Etapa OS Fornecimento d. 462 482 Socialização e integração Não foram encontradas dificuldadeslanches/mês
462

Etapa 06
Fornecimento d. 482 462 462 Socialização e integração Não foram encontradas dificuldadeslanches/mês

Etapa 07
Fornecimento d. 484

'" Socialização e intesração Nâo foram encontradas dificuldades
lanches/mes

484

Etapa 08
Fornecimento d. 506 506 500 Socialização e integração Não foram encontradas dificuldadeslanches/mes

Etapa 09
Fornecimento d. 418 418 420 Socialização e integração Não foram encontradas dificuldadeslanches/mês

Etapa 10
Fornecimento d. 484 484 480 Socialização e integração Não foram encontradas dificuldades
lanches/me.

Etapa 11
Fornecimento de 484 484 <50 Socialização e integração Não foram encontradas dificuldadeslanches/mês

Etapa 12
Fornecimento de 330

'" 840 Socialização e integração Não foram encontradas dificuldadesI,lnches/mes

5346 S022

PÚBLICO ATENDIDO:

• o• • ~ • ~• u ~~ • • o
'S ~o • • • "O ~• " > OE Q n

n ~ • ~~ ~
Número de atendidos pelo Previsto 12 10 22 44

projeto Realizado 20 2 22 44

Número de atendidos
Realizado 12 45 50 191

indiretos 8.
Outras aUvidades Realizado 78 10 3 19 110

Número total de atendidos Realizado 110 57 53 125 3.5

Número total de Previsto 11.993 9.997 22 21.990

atendimentos Realizado 20.025 2.005 53 125 22.208

11



PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

Hora Hora Hora Hora
lar;s~a Zlmmermann Tetnlça Maria Ap. Ferradni Tetnlta

Pedro Henrique Tomm
Tétnlca Rodrlgo Mllindre Téçnlta

Gonzalez OS Piçonl RS RS Gonulez RS
13,75 22,50 22,50 13,75

Valor bruto I Liquido
T.hora~ Valor

Liquido
T.hora~

Valorbru(o LIquido
T.hora~

Valor bruto Liquido
T.horas

no mê~ bruto no mês no mês no mês

Janeiro 2.137,50 1.902,38 95 540,00 480,60 "Fevereiro 1.350,00 1.201,50 60 540,00 480,60 "Março 1.350,00 1.201.50 60 540,00 480,60 "Abril 1.350,00 1.201,50 60 540,00 480,60 "Maio Substitui Henrique dos Santos 8arros 1.350,00 1.201,50 60 540,00 480,60 "Junho 1.375,00 1.223,75 "O 1.350,00 1.201,50 60 540,00 480,60 " 5ub~tjtui Anna Regis T. F. Figueira

Julho 1.100,00 979,00 80 1.350,00 1.201,50 60 500,00 445,00 20 1.100,00 979,00 80
Agosto 1.100,00 979,00 80 1.350,00 1.201,50 60 500,00 445,00 20 1.100,00 979,00 80
Setembro 1.100,00 979,00 80 1.350,00 1.201,50 60 1.100,00 979,00 80

Outubro 1.100,00 979,00 80 1.710,00 1.521,90 76 1.100,00 979,00 80

Novembro 1.100,00 979,00 80 1.350,00 1.201,50 60 1.100,00 979,00 80

Dezembro 1.100,00 979,00 80 1.350,00 1,201,50 60 1.100,00 979,00 80

Qulnla feira
Segunda a sexta feira Segunda a se~ta feira

Leitura/teatro

PROFISSIONAIS Coordenaç~o

ENVOLVIDOS Reforço
Reforço estolar/Retreaç~o/Idioma

estolar/Retreação

12



Pesquisa avaliação- Tabulação de dados

Total
%respostas

1. Em relação ao desempenho escolar:
I ) Não houve alterações no boletim escolar 1 6,25
I ) Suas notas escolares decaíram O

I ) Houve ligeira melhora de suas notas escolares 7 43,75

I J Houve significativa melhora de suas notas escolares 6 37,S

2. Em relação aos relacionamentos com familiares e amiguinhos:
( 1 Não houve alterações 2 12,5
( 1Acriança demonstra melhora nos relacionamentos 14 87,S
I 1Acriança demonstra piora nos relacionamentos O

3. Em relação ao temperamento
( ) Não houve alterações
( ) Acriança demonstra um temperamento mais tranquilo e 68,75
autoconfiante
( ) Acriança demonstra mais agitação e agressividade

4

11

O

25
68,75

4. Em relação à organização e responsabilidades
I ) Não houve alterações 4 25
I J A criança está mais organizada e responsável 9 56,25
I lA criança não demonstra responsabilidades e organização 1 6,25

O
5. Em sua opinião o que contribuiu para as alterações observadas acima?

6. Qual o seu grau de satisfação com as atividades desenvolvidas na Biblioteca Bem Viver:

( ) Insatisfeito O
( ) Pouco satisfeito O

I 1Satisfeito 7 43,75
I 1Muito satisfeito 9 56,25

7. Descreva abaixo o que, em sua opinião, pode ser melhorado ou acrescentado para
as atividades de 2019.

13



&'~""~,

. ,. ,
ler é Preciso

BIBUOTECA COMUNITÁRIA BEM - VIVER
DO BAIRRO DAS NAÇÕES

Senhores Pais .
1\0 final de mais um ano de atividades agradecemos toda a confiança depositada t:m nosso trabalho
I;l solicitamos que façam wna avaliação do desempenho alcançado por seu (sua) filho (nlha)
respondendo 11$ questõe,..s .abaixoi!
Nomc.l""o,~',W£'~ ti\JGEN UeAcAh\Ql\líE

I, Em rd;Ção ao dc:;empenho escolar:
( ) Não houve alterações no holetim escolar
( ') Suas nota:> escolares dcx:aíraro
( ) Houve ligeira melhora de sua'! nolas escolares
(')() Houve significativa mclhom de suas notas escolares

2. Em relação aos relacionamentos com familiarl:S c amig.uinhos:
( ) Não houve alteraçõcs
(X.) A criança demonstra mdhora nos relacionamentos
( ) A criança demonslrd piora nos relacionaffil"l1los

J. Em rclaçllo ao tcmpcrunll:nto
( ) Não houve alterações
()O A criança demonstra um temperamento mais tranquilo c autocontiantc
( ) A criança demon!>1ra mais agitação c agn.-ssividade

4. Em relação à organização c responsabilidades
( ) Não houve alterações
()Q A criança cstil mais organizada e Te~ponsávd
( )A criança não demonstra responsabilidades e organizrtção

j

3

5. Em sua opiniàll o que contribuiu para as ahcrações obscrVlldas acima?~c.,-~!:~d.cr;~"~c.~.iliLg\~,tn\~IO\.)n=s =,"\=5
__~sç~~co, __ .6<:; 3?<=DÍ<::. ~l'"? "Soo::.~-.!l'R=J ~I""íl

m-=:.is '-lQ~T=sJ~ de:.. C-5B.~} d..-: \<..e ~ 4-a026~a~
6. Qual o seu grau de satistàção com as atividades desenvolvidas na Biblioteca Bem Viver:

( ) InsatisfeitlJ
( ) POUC(l satisfeito
(X) Satisfeito
( ) Muito salisfdto .

7. Descreva abaixo o que. em sua opinião. JXxle ser melhomdo ou acrescentado para as
atividades de 2019. f

. 1\".1.\0(h)£ ',tA. A. NE'i:>c8:',9=E 'OA."" eg',Il.>k:A.SJ

J:£.eENI E f!I~\.\n::t<EM, O \1,\e"'Q "0E <:.ADIl. \lNlA

..rQ~g '.,)IN, rgvI~~ 1J::gDE,
Rua t'eru nO 938 _ Uairru das NlIçõe5

Balneário Camboriú / se -CEP 88330.000 - Fone: 99949~1984
CNPJ: 07935.740/0001-69
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BIBUOTECA COMUNITÁRIA BEM - VIVER
DO BAIRRO DAS NAÇÕES

Ler é Preciso '.
Senhores Pais
Ao final de mais um ano de atividades agradecemos toda a eonliança depositada em nosso trahalho
e solicitamos que: façam uma avaliação do desempenho alcançado por seu (sua) !ilha (filha)
respondendo as questões nbaixo:
Nome aluno: ~~,.v!Q. DI',~ q dJ G tn d.r Pr.Q\<..J:i.t\..-Q

1, Em rela ao desempen o escolar.
( ) Não hou',;c alteraçõcs no buletim escola;
( ') Suas notas escolares decaíram
( ) Houve ligcird melhora de suas notas c..,;colares
()<t Ilouve significutiva melhora de )juas notas escolares

2. Em relação aos relacionamentos com familiares e amiguinhos:
( ) Não hou\'c alteraçtX'S
('><) A criança demonstra melhora oos relacionamentos
( ) A criança demonstm piord nos relacionamentos

J, Em relação ao temperamento
f>() Não hou\'c altCrdções
( ) A criança demonstra um temperamento mais tranquilo e autoconfiante
( ) A criança demoostrd mais agitação c agn.'ssividade

4. Emrelação à organização e respon5abilidades
(><:) Não houVI:'illtCnlÇÕCS
( ) A l.;riunça está milis organiwda e n.~1".msil•••el
( )A criança não demonstra responsabilidades e organilação

5. Em sua opinião o que contribuiu para as alterdçtx:s observada,; acima?

,Q If." 1[£,.j,JtW. &' D-<.oy_J.o ,ciro rQ'" '&>v-

c., .QJi.LGd;..w ,ro"'" "dJ..a".k, " ,~.Jii<hv~, IV&>

°lt'do, '''i~-'''''-",~~ ~
6. Qual o seu grau de satisfação com as ativídades desenvolvidas na Biblioteca Bem Viver:

( ) Insatisfeito .
( ) Pouco satisfeito
( ) Satisfeito
('\ Muito satisfeito

7. Descreva abaixo o que, em sua opinião. pode &.'1' melhorado ou acrescentado par.!.lIS
atívidadcsde2019. I

e,O ,"""", 01.1- .' ,~t;o._.nJc - ,tU,D'

Rua Peru aO 938 - Bairro das Nações
8alneário Camboriu J se -Cl!:P 88330.ljl)() - Fone: 99949-1984

CNPJ: 07935.7-1I1/f1flOl.69
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ler é Preciso

BIBLIOTECA COMUNITARIA BEM - VIVER
DO BAIRRO DAS NAÇÕES

'.
Senhores Pais .
Ao tinu! de mais wn ano de atividades agrdJeccrllos toda a confiança depositada em nosso trabalhe
e solicitamos que façam uma avaliação do desempenho alcançado por seu (sua) filho (filha'
respondendo as questões abaixo: ~
Nomeaiun,,: ~';d bL.-fc, r;k>';;w1o li, ~,

1. Em rcl!lyliioao dt.-scmpenho escolar:
( ) Não houve alterações no boletim escolar
( .) Suas notas escolares decaíram
{~ Houve ligeira melhora de suas notas escolares
( ) I louve significativa melhor", de suas notas escolares

2. Em relação aos relacionamento~ com familiares c amiguinhos:
( ) Não houve alterações
rJ.,) A criança demonstra melhora nos relacionamentos
( ) A criança demonstra piora nas relacionamentos

3. Em relw;ão ao temperamento
( ) Não houve alterações
()::) A criança demonstra wn temperamento mais tranquilo e autoconfiantc
( ) A criança dcrnunstm mai::;agitação e agressividade

4. Em relação à organização e responsabilidades
( ) Não houve alterações
( ) A criança está mais organi7.ada c rcsponsilvcl
(-;J.JA criança não demollstrd responsabilidades e organimção

5. Em sua opinião O que contribuiu para üs altcraçõcs observadas acima?

~~""m ,4J1r(frk" lll1~w1.a_ b Co1w, -Z
'7".du-- (>"AA-~ecv:...~o=<~'-----

6. Qual o seu gmu de satisfação com as alivid;:llles desenvolvidas na Biblioteca Bem Viver:
( ) Insatisfeito
( ) Pouco satisfeito
( ) Satisfeito
( 'IJ Muito satbfcito

7. Descreva abaixo o que. em sua opinião, pode ser melhorndo ou acrescentado para as
ati\'idadesde2019. /l / ..
____ ;'-1.4/111.1 •...Q.;~'0té)0 ('ro.Ol Á &\ .

------------ --_._------------------
Rua Peru nO 938 - Bairro das Nações

Balnenrio Camboriú J se -CEI) 88330.000 - Fone: 99949-1984
CNP J: 07935.74010001-69

)
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BIBUOTECA COMUNITÁRIA BEM - VIVER
DO BAIRRO DAS NAÇÕES

Ler é Preciso

Senhores Pais
Ao final de mais um ano de atividades agradecemos toda a contiança depositada em nosso trabalho
<;: solicitamos que façam uma avaliação do desempenho alcançado por seu (sua) filho (Iilha)
respondendoasqu~s abai~ ,-
Nomealuno: ~ V4Sb, ~~' _

1. Em reld<ã~oodesempcnho escolar.
( ) Não houve aIteraçõl.'S no boletim escolar
( ') Suas nota ••escôlares decaíram
(><) llouve ligeira melhora de suas notas escolares
( ) Houve significativa melhora de suas nolas escolares

2. Em relação aos relacionamentos com fiuniliares e amiguinhos:
( ) Não houve alterações
(X) A criança demon.strd melhora nos relacionamentos
( ) A criança demonstra piora nos relacionamentos

3. Em relação ao temperamento
( ) Não houve alterações
()<) A criança demonstra um temperamento mais tranquilo e au!ocontiantc
( ) A criança demonstra mais agitação c ilgressi\-idade

4. Em relação à organização e responsabilidades
( ) Não hou ••e a1tera••õcs
(X) A criança está mais organizada e responsável
( )A criança não demonstra responsabilidades e organização

5. Em sua opinião o que contribuiu para as alterações observadas acima?

U \1\Q, <t\1\cw.d! ~,\:\Q, Q.i .t.w:l
X\I2:- \li4C!l..dN '0P'- ynO..timQt.m k~
hh'\O.J'>",",'" \f>: ro~podç,,4 <. Q~ \J-'SSW;)) dv...~

6. Qual o seu grau de satisfação com as atividades desenvolvidas na Biblioleca Bem Viver:
( ) Insatisfeito .
( ) Pouco satisfeito
( ) Satisfeito
()O Muito satisfeito

7. Descreva abaixo o que. em sua opinião, pode sel melhorado ou acrescentado pam as
ati .••.idades 9c ;!OI9. .)..
_"H-i l/J ch;;CÚ1l_!?,jÜrC?:o Y7a.u
Ç),' L.;bR(b c!aMyo. OU

Rua Peru nO 938 - 8:1irro das Nações
lb.lneario Camboriú I SC -CEP 88330.000 - Fone: 99949-1984

CNPJ: 1I7935.740/0001~9
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BIBLIOTECA COMUNITÁRIA BEM - VIVER
DO BAIRRO DAS NAÇÕES

Ler é Preciso

Senhores Pais
Ao final de mais wn ano d~ atividades agradecemos toda a confiança deposimda em nosso tmbalhll
c solicitamos que laçam uma avaliaçilll do desempenho alcançado por seu (sua) tilho (filha)
re~llOndendo as questões aba~ ,-
Nome aluno: _~ ••••J ~ .

1. Em rei ao desempenho escolar:
( ) Não houve altef'al;oc'S no boletim escolar
( .) Suas nota.~ escolllfes dccaírom
(><J Ilouve ligeira melhora de suas notas escolares
( ) Houve significativa melhora de suas notas escolares

2. Em relação aos relacionamentos com familiares e amiguinhos:
( ) Não hou"c allernções
(X) A criançll demonstro. melhoro nos relacionamentos
( ) A criança demonstra piora 005 relacionwncnlos

J. Em relação ao tempomunenlo
( ) Não houve alterações
O<l A criança demonstra um temperamento mais tranquilo e aulocontiantc
( ) A crinnça dcmonstr<i m;lÍs agitaçilo c agressi\idade

4. Em relação â organização e respolL"Il.bilidadcs
( ) Não hou\'c alknl.çiks
()\} A criança está mais organizada e responsável
( )11. criança não demonstra responsabilidades e organi7.ação

5. Em sua opinião I) que conlribuiu para as alterações observadas aeim:t'!

Ú>no- 'ijI\CVU(Í' ~ \W> Qi ..t.tAG
.'00' "'~ vw--~mQt,m -\nl,,, •..cl.Q...
~I'> "\''' ~ ~,\'l) PQ\tWct. < O:; \J'05 <.<\)) dv..~

6. Qual o seu grau de satisfação t;om a.~atividades desenvolvidas na Biblioteca Bem Viver:
( ) Insatisfeito .
( ) Pouco satisfeito
( ) SatisfcilO
<)O Muito satisfeito

RUI Peru nO 938 _Bairro da~ Nllçõell
Ualndrio Camborlú I se -CEP 88330.DOO- Fone: 99949-1984

CNPJ: 07935.743/00UI-69

I
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BIBLIOTECA COMUNITÁRIA BEM - VIVER
DO BAIRRO DAS NAÇÕES

Ler é Preciso •
Senhores Pais ,
Ao tinal de mais um ano de atividades agradecemos toda a confiança depositada em nosso trabaC
c solicitamos que façam uma avaliaçiio do desempenho alcançado por seu (sua) lilho (filt
respondendo as questões abaixo:
Nome aluno: j~..A_{}_I_..•O _

I. Em relação ao desempenho escolar:
( ) Nüo houve alterações no boletim escolar
( ') Sua,s nota::;escolares dccairam
( N Houve ligeira melhora de suas notas escolares
( ) Houve significativa mdhonl. de suas notas escolares

2. Em relação aos relacionamentos com familiares e amiguinhos:
( ) Não houve alterações
( iJ: A çriança demonstro! melhora nos relacionamentos
( ) A criança demonstra piom nos relacionamentos

3. Em relação ao lempenunenlo
( ) Não houve alteraçôt:S

~....z:J A criança dcmonstrd um temperamento mais tranquilo e autoconfiante
~A criançademonstramaisagitaçãoe agrcssividadc

4. Em rdaçãu à organiwção e responsabilidades
( ) Não houve alterações
(X) A criança está mais organizada e responsável
( )A criança nao demonstra responsabilidades e organização

5. Em sua opinião o que contribuiu paro as alterações observadas acima'!

~f&i h ••.....fM- --''' J.,õ.. ,- d'''' r-,,:t),<5''c
..•--0 ¥ ....•~ ve~fc, lb Mio.,' •."-lA'>: .•~...Jhw~~__

6. Qual o seu grau de !)8tisfação com as atividades desenvolvidas nu Biblioteca Bem Viver:
( ) Insatisfeilo
( ) Pouco satisfeito
( ) Satisteito
(>() Muito satisfeito

7. Descreva abaixo o que. em sua opinião, pode ser melhorado ou acrescentado para as
atividades de 2019.

k ()~4" -I~<Â. ri,{n '1,...l. 'ru L ,j-4-cí',,,

-i"-t) ~Lir'i';pe~u;:o~jr:~;,.;.,.dS.çõe,
Ilalneário Camboriú I se -CEP 88330.000 - Fone: 1}'J949-1984

CNP.I: 07935.7401110111-69
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BIBLIOTECA COMUNITÁRIA BEM - VIVER
DO BAIRRO DAS NAÇÕES

Ler é Preciso
'.

Senhores Pais
Ao final de mais um ano de atividades agradecemos toda a confiança depositada em nosso trabalho
~ solicitamos que façam uma avaliação do desempenho alcançado por seu (sua) lilha (filha)
respondendo. guestões a~ .xo: .yJ)
Nomealuno:_ ~. __ ••.c-d~

I. Em relação ao desempenho escolar:
(I( )Não houve alterações no hoJelim L"Scolar
( ') Suas nows escolares àecairam
( ) I louve ligeira melhora de suas nota.<;escolares
( ) Houve signiliculiva melhord de suas notas escolares

2. Em relação aos relacionamentos com familiares e amiguinhos:
( ) Não houve alterações
("""l A criança demonstra melhora nos relacionamentos
( ) A criança demonstra piora nos relacionamentos

3. Em relação ao temperamento
( .x) Não houve alterações
( ) A criança demonstra um tcmpcrnrncnto mais tranquilo e autoconliante
( ) A criança demonstra mais agitação e agressividaJc

4. Em relação à organização c responsabilidades
(y...) Não houve alteraçõcs
( ) A criança está mai:-l organizada c responsável
( )A criança não demonstra responsabilidades e organi7.ação

5. Em sua opinião o que: contribuiu para as alterdçõcs observadas acima'!

V~~j...Q..r.•:;r",1-). Ivb,..Q r...-"'J.D'r-r ..9...r.c b ..f'\f'ÂÜ),
y-\~'J \:0 2M.. -.: )J.y...-.Q... r <'.À -""ot.A 9JY"A' ol>-
...o, ,,1cr- tb ..i,L-,' -k~o w J-a J ~o.O6m,. 'rA'>Jvv ~

I
6. Qual o seu grau de ~tjsfação com as atividades desenvolvidas na Biblioteca Bem Viver:

( ) Insatisfeito .
( ) Pouco satisfeito
(')() Satisfeito
( ) Muito satisfeito

7. Descreva abaixo o que, em sua opinião, pode: SL.Tmelhorado ou acrescentado pard a.••
atividades de 2019.

~..Ó J.J:l 'Ç>-?N" Qk ~ Q J:J.! 'lÊ"".
('p, 'A..ú, 9,,,,,J.,, ~ '<1'c..ilJh,); '* 'l ......,tI-:".\1 ..L~

CV.N.ol-" ):ü 10-""'" ,,1k-' JuÂ 04 A>e<M ) ~ {\J1:X.> Lv> ,.,.......i1J
Rua Peru )1° 938 - Bairro da.~Na\'õc:~ O"J_..-I..•.~.

Balneário Camboriú I se -CEP 88330.000 - Fone: 99949-1984
eNP,I: 07935.74Q/lJOIlI-ó9 20
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BIBUOTECA COMUNITÁRIA BEM - VIVER
DO BAIRRO DAS NAÇÕES

ler é Preciso

Senhores Pais
Ao tinal de mais wn ano de atividades agrduecemos toda a confiança depositada em nosso trabalho
e solicitamos que façam uma avaliação do desempenho alcançado por seu (sua) filho (filha)
respondendo as qut=St::~abaixo:?n fJ •• _ ~" .
Nomealuoo: 0.l),.li.l-kn {Ja",LC- ~ ~lk:.

I. Em relação ao desempenho escolar.
( ) Não houve alterações no boletim escolar
( -, Suas notas escolares decaíram
( ) Houve ligeira melhora de suas nolas escolares
D() Houve significativa melhorn de sua.<;notas escolares

2. Em relação aos relacionamentos com familiares c amiguinhos:
( ) Não nou\'c alterações
(>-) A criança demonstra melhora nos relacionamentos
( ) A criança demonstra piora nos relacionarnt:ntos

3. Em relação ao temperamento
( ) Não hou"e altcraçl1cs
eX) A criança demonstra um temperamento mais trdnquilo e autoconfiante
( ) A criança demonstra mais agitação e agressividade

4. Em relação à organi7.ação c responsabilidades
(X) Não houve alterações
( ) A criança está mais organizada e responsável
( )A criança não demonstra responsabilidades c organi7.ação

5. Em sua opiniJo o que contribuiu p~~ as alteraçõcs observadas acima? l .
~~~ .,l~.1'~ J • ~'J iL. o"r) C- 1)) '-,\~':I

Jh C"\,..,- V I) 1 c te- J '~', l.,--V"n ,..... 1;"",-q c"'-

~. A;1'v~1 I~."lf\ ;:Q,. í.A - M !9..~t-e
6. Qual o seu grau dt: satisfação com as atividades desenvnlvidllS na Biblioteca Oem Viver:

( ) Insatisfeito
( ) Pouco satisfeito
()<) Satisfeito
( ) Muito satisfeito

7. Descreva abaixo o que, em sua opinião. pode ser melhorado ou acrescentado para ao;

atividades de 2019.

Rua Peru nO 938 - Uairro das NllliõCS

BalneJirio Camboriú I SC -CEr 88330.000 - Fone: 99949.1984
CNP.I: 07935.74010001-69 I
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ler é Preciso

BIBLIOTECA COMUNITÁRIA BEM - VIVER
00 BAIRRO OAS NAÇÕES

"
Senhores Pais .
Ao final de mais um ano de atividades agradecemos toda a conftança depositada em nosso trabalho
c $(llicitamo~ que façum uma avaliação do desempenho alcançado por seu (sua) filho (filha)
respondendo as 1f1lÕt:DL:btX<f
N{lme aJwlo: '. f.íJ "', I)'-Íltlb b~!J~~filLilUJ

1. Em relação ao desempenho escolar.
00 Não houve alterações no boletim tscoiar
( ') Suas notas escolares decaíram
(.<) Houve ligeira melhora de suas nota0;; escolares
(\() Houve significativa melhora de suas notas escolares

2. Em relação aos relacionamentos com familiares e amiguinhos:
( ) Não hoU'o'c alterações
(l.K) A criança dcmonstnl. melhora no::; relacionamentos
( ) A criança demonstra piora nos relacionamentos

3. Em relação ao temperamento
ex: ) Não houve alterações
(X) A criança demonstra um temperomento mais tranquilo e autoconfiantc
( ) A criança demonstra mais agitação e agn.-ssividade

4. Em relação à organização e rcsponsabilidadt:s
( ) Não houve altl,,'nu;õc~
0() A criança está mais organizada c rcsponsãvcl
( )A criança não demonstra responsabilidades e organi7Jlção

5. Em sua opinião o que contribuiu para as altt:raçõt:s obscrvHdao; acima?a I ..1- . -.- -
rY.';' !.iV, 'IIf", f}/'n /~ "'" /A){í./ ",l/I!/" ~ k (r"'Y"

f« cc,;' ;VIU (C~ tu,!; !}ê'£:.i::'" 11c/!'/z /J~ ,"i
/r6t1?&(? /(1'//. iJ ,,otn (" ';u ,oA</"'",,4>;'P/c~ £i'<t.. I,

I ~ •

6. Qual o seu grau de satisfação com as atividadL'S desenvulvida'> na Biblioteca Bem ViVer:
( ) lnsatisfeilo
( ) Pouco satisfeito
( ) Satisfeito
(>Q Muito satisfeito

7. DL"SL"TeVaabaixo o que, em sua opiniiio, pode ser melhorado ou acrescenlildo para as
atividades 2019. .J _ .-" -I : .,... .-

'lU /'.1,...., \-": t>'~'1'P'l1" UCZ" 6' r=¥.<>t
1'*"';:;- .p'f"ld aí;'!' m;Ç "i/IV"'f li .
t/Jóé)' ~,,' C?J(IFÍ/7"" /{r-ff} }v-r.iJt/bJ $1Idi/ltlâlJ'

Rua Peru nO 938 - Baim) das Nações
Balneário CamboriiJ I se -CEP 88330.000 - Fone: 99949-t9~

CNP.J: 07935.740/0001-69 '10'><" .iff.7.7 'j:/,(//I)l6
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BIBUOTECA COMUNITÁRIA BEM - VIVER
DO BAIRRO DAS NAÇÕES

Ler é Preciso '.
Senhores Pais
Ao tinal de mais um ano de atividades agradect.'TTlos toda a contiança depositada em nosso trabalho
e solicitamos que façam uma avaliação do desempenho alcançado por seu (sua) filho (Hllm)
respondendo as questões abaixo: .
Nomoaluno: cluii;'tl.1ClXrodS bi..frru>,bc.

1. Em relação ao desempenho escolar:
( ) Não houve alterações no boletim escolar
( .) Suas notas escolaresd~aíram.
(><') l-louve ligeira melhora de sua,> nota.••e:-;colares
( ) Houve significativa melhora de suas notas l:Scolan..-s

2. Em relação aos relacionamentos com familiares e amiguinhos:
( ) Não houve alterações
(,><1A criança demonstra melhoro. nos relacionamentos
( ) A criança dcmonstr.:l. piora nos relacionamentos

3. Em relação ao temperamento
( ) Não houve ahcraçõcs
(~ A criança demonstra um temperamento mais tranquilo c autoconfiantc
( ) A criança demonstra mais agitação c agn..'SSividadc

4. Em relação à organização c responsabilidades
( ) Não houve alterações
(X) A criança está mais organizada c responsável
( )/\ criança não demonstra responsabilidades c organi:r.açào

5. Em sua opinião (}que contribuiu pô:U'a as alteraçõcs observadas acima?

i9 I\lWDfl ~, ,q.w. ,i» ~wav, ,!i:xo
~~ ,& ~ 'Ç!IlJ>LHI","' {fi

~
,[~()J-.

~ q>clc.
6. Qual o seu grau de satisfação com as otividades desenvolvidas na Biblioteca Bem Viver:

( ) Insatisfeito
( ) Pouco satisfeito
( ) Satisfeito
(><) Muito satisfeito

7. Dc$crcvu abaixo o que. em $ua opinião, pode ser melhorado ou acrescentado para a<;
ath'idades de 2019. L
_~ ,6 ~~lU".;fu O-{l~ ~ __~

~ (Y'Owl) a Ji"",!JN\,\. , w;& ('8:"" rN:lI ~_

~19.~
Rua Peru nO 938 - Bairro das Nações

Balnclirio Camboriit J se -CEJ' 88330.()OO - Fone: 99949-1984
CNP.J: 07935.740/0001-69 I
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BIBLIOTECA COMUNITÁRIA BEM - VIVER
DO BAIRRO DAS NAÇÕES

Ler é Preciso

Senhores Pais
A.o tinal de mais um ano de alividades agradecemos loua a confiança depositada em nosso trabalho
e solicitamos que façam uma avaliação do desempenho alcançado por seu (sua) filho (filha)
respondendu as uestôes abaixo:~ .
Nome aluno: n1..••

\. Em relação ao desempenho escolar:
( ) Não houve alterações no boletim escolar
t ) Suas notas escolares decairarn
( ) Houve ligeiro melhora de suas nOlas escolares
("\') llouve significativa melhora de suas notas escolares

2. Em relação aos relacionamentos com familiares c amiguinhos:
l)\) Não hoU'o'c alterações
( ) A criança demonstra melhora nos rclaàmamentos
( ) A criança demonstra piora nos relacionamentos

3. Em relação ao temperamento
0() Não houve altcl"'clÇões
( ) A criança demonstra um temperaménto mais lranquilo e autoconfiante
( ) A criança demonstra mais agitação e agrcssividatlc

4. Em relação à organização e responsabilidades
().() Não houve alterações
( ) A criança está mais organizada e responsável
( )A criança não demonstra responsabilidades e organi7.ação

5. Em sua opinião o que contribuiu para as alterações observadas acima?

O '~";«Iro£.~;',::,(b:"~_Ül.fl ~rn:.1)~~:r=C~~J"<1\,; _Q,;i;n~ .L'>tt.<.M'

~ _ ';' <""'~~''t''é,'f';VJuti..,{f~~~')1PO
6. Q Oseu b>TdU e satlsfaç o com as atl'vidadcs desenvol1ldas na Hib~.~t~Vivcr:

( ) lnsatisfeito
( ) Pouco satisfeito
( ) Satisfeito
(..>Q Muito satisfeito

7. Descreva abaixo o que, em sua opinião, pode ser melhorado ou acrescentado para as
atividades de 2019. rJ" ",i~ / .
U\~ "'ti.C.l.n1<?".0.~. "-''''' "i1~1

J)J.•!.. 3~.I 'Q.U... ,'\.- '~~'y..;.nu......•.)' o I (5.c..~- ~'-

G,:hw/) llíCL,1O ",;;:t,o\&> '.k~(le". Jto !\lJ.02. ,h~;",JWI
Rua Peru nO 938- Bairro das Nações O- ~~'-ILU\. ~ ~~

Balneário Camboriú I se -CEP 88330.000 - Fone: 9\9J~~-)98;!J;j) d.ee.,../)~'..
CNP.J: 07935.740/0001.69 40- ~ \3" n\ \' J..\.'<'-rr "'t,,,c;......<: .
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BIBUOTl!CA COMUNITÁRIA BEM - VIVER
DO •••• IRRO OAS NAÇÕES

Ler e Preciso
II\1rCS I'.lis
rin.,! d~'mai .• um <til" dl" at;\id.lde" ;Igratlcccntll lod'.I \,;I'ntiall".l ~kl'.l'..,I.IJ."\ t'm lh"~'"Ir.1 lho
;ulicilamn, 4\11: 1~\,,;1I11lima a\",i1iaç.il) du d..:''il'Ill~llhl' ,11.:;ln,,'lhl.. 1'''' ,,'\l t"U.I) lilh" Ililh;l)

p<lnJo:nd" iL'i 4uc.~.fl(," ah;l\~': . l
'" "Iun." ..l~_---ll.L.lJ..uM.._ nJb.1.l"t) u.Js
I. Emrd.,ç.ln 30 dcsC'll1p..:nhll c~~."tt::

I I Não hOU\l' alh:lõu;iks nu h"klilll ~'lIla(

( ) Sua, rlllt.IS CSl.~Ol;lfl:" ,k'cairant
(;:-:) IIou\'l'lij.:cm.l mdhora de sua.'" llota!>~\'Olall'S
( J 111l1l"C.••i~llIlklllinl mdhur.t de 'ma" f\(' <t •..•••••• ;~ •• l.tr1•.s

2. Em rclõl\';111aos relllclon.::ullcnlu"" \"om Ii.lmili lrCS t' 311ligulI1h ••'o
1><::) N•.l0 hllUH' aih:r.lç(\cs
1 )" crim1Ç:' dcnwnstru 1JlCHhlra nu" relacionall\\'lll,"
( ) A cnanÇ<) demonstro piora IlOS I\:bcionanlcnhl~

hn n..laç:111 ao t,,'mpt."ram~1I1i.l

D<1 Não hOll\C altc:ntçõc:s
t ):\ cri;Jnça JcmonstrJ um 11"mrx~r:tmcnltlnuis tr.lIl"-tuil\l c ;1II\i.ll"4,nli;lIl1'"
I ) A criança d •.'mullstra mais agita\'J.n c ill.!.rcssj\-.idadc:

Em n.'laçàu:i or~ani/,açã(l e rcspons<lhilidntlc:s
( ) Não hou\'l' ahcou;i\(,:s
~ A criança cslâ filais m~ani/;uja (,' rC:SfJllSlÍvd
( ,A criança n;'io demonstra rcsfIOlIs;lbiJidJdl.os c llrgani/~h;;lt'

--------
---------- --- - -

()ual u scu gr..lu de: ~llisl:J1;;lu COI11as atividaJ •.':-;J•.'Sl'll\"lllvidas na Biblitllcl';a Ikm Vi\lT
( ) Insalisfcitll
( ) f'OUCtl 'WllislcilU

~ Salisli:ilo
) ~fuito :-alisfciw

Ik'sCrl'\'U ;jbaixo tl quc, elll sua upinião. podl':-.cr I1lt:lhorado ou ~1,:n;sccntad\1 I\;U;l.l';'
'tl\idadcs de 201 9,
h,..,'-c---",,!W:l _'.llo""cttJo.dla 61- r!kdj.L3.,L~7_

Rua Peru nO938. Hai;:;;;- (Ias :'\a,i" ...,
L U_I __ .l."": I _L_":'.' c .ro_ .•.•••••••••11...•.__ ".U.4 •• Inu , .1

/
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ler é Preciso

BIBUOTECA COMUNITÁRIA BEM - VIVER
DO BAIRRO DAS NAÇÕES

..
Senhores Pais .
Ao final de mais wn ano de atividades Ub'Taclecemos toda a confiança depositada em nosso trabalho
e solicitamos que façam uma avaliação do desempenho alcançado por seu (sua) tilho (liIha)
respondendo as questões abaixo:
Nome aluno: t'h\);:t; 10 {I1{\rJí=QJ,;Di>Ji CL\MJM

1. Em relação ao desempenho escolar:
( ) Não hou).'c alterações no boletim escolar
( . ) Suas notas escolares decaíram
( ) Houve ligeira melhora de suas notas escolaresW Houve significativa melhora de sua:; notas escolares

2. Em relação aos rdacionamentos com familiares c amiguinhos:
( ) Não houve alterações
(J()i\ criança demonstra melhora nos relacionamentos
( ) A criança demonstrd piora nos relacionamentos

3) Em relação ao tcmpl."Illmento
f ~NãO houve ahcraçõL"S
( ) fi criança demonstra um temperamento mais tranquilo e autoconfiantc
( ) A criança demonstra mais agitação c agressividadc

-t. Em relação à organização c responsabilidades
( ) Nào houve alterações
MA criança t:Slá mais organizada e responsável
( )A criança não demonstra responsabilidades c nrganização

5. Em sua opinião o que contribuiu para as alterações ob::icrvadas acima?

3J,(t;t ",,,-__S::~_GD.rJP,,,ro !);>. 1303 LI ~.r6c~
{;--S blh ~

6. Qual o seu gmu de satisfação com as atividades desenvolvid.as na Bibliot~a Bem Viver:
( ) insalisfeiro
( ) Pouco salisfeito
~Satisü:ilo
( ) Muito satisfeito

7. Descreva abaixo o qUl::.em sua opinião, podc ser melhorado ou acrescentado pard as
alividades de 2019. /

c)';;('t\. Cooo 'nA!'A G.J.~.",~)~ _

Rua Pem nO 938 • Bairro das Nações
Balneário Camburiú I se -CF.P 88330.000 - Fone: 99949.[984

CNrJ: 07935.74010001-69
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BIBUOTECA COMUNITÁRIA BEM - VIVER
DO BAIRRO DAS NAÇÕES

Ler é Preciso

Senhores Pais
Ao final de mais um ano de atividades agradecemos toda a confiança depositada em nosso trabalho
~ solicitamos que façam uma avaliação do desempenho alcançado por seu (sua) filho (!ilha)
respondendo as questões abaixo:
Nomcaluno: eftl T'l4(;luS

I. Em relação ao desempenho r...'Scolar:
( ) Não houve alterações no boletim escolar
( .) Suas notas escolares df:Caíram
( ) Houve ligeira melhora de suas notas escolares
(')(.) Houve significativa melhora de sua.:; notas escolares

2. Em rclayão aos relacionamentos com familiares e amiguinhos:
( ) Não houve alteraçõcs
("J.) A criança demonstra melhora nos relacionamentos
( ) A criança demonstra piora nos relacionamentos

3. Em relação ao temperamento
( ) Não houve alterações
(.-rJ A criança demonstra um temperamcnto.mais tranquil0 e aulOconfiante
( ) A criança demonstra mais agitação e agressividude

4. Em relação à organização c responsabilidades
( ) Não houve alterações
("tJ A criança e::;lámai::; organiwda e responsável
( )1\ eriança não demonstra responsabilidades e organi7.ação

5. Em sua opinião o que contribuiu para as alteraçõcs observadas acima?

d1~>. '1'<1 .JL ~ ,«><>- "6 •• 1I1ÚA("4. "L
o M" -4<.. 'M".'l'" Nr 4";;" """ t:.. N-f-o.<" ..Li.-
~t. J..& ó& -h!>T.1,,1 ilioJ L .2>'..7 .,1 p...cí'1 J:?_

6. Qual o seu grau de satisfação com as atividades desenvolvidas na Biblioteca Bem Viver:
( ) Insatisfeito
( ) Pouco satisfeito
( ) Satisfeito
( jJ Muito satisfeito

7. Descreva abaixo o que, em sua opinião. pode :>crmelhorado ou acrescentado para as
atividadl'S de 2019.

&- -I' ",,,,~_-h.J..tn f

"..
, '

,'.') , Q'aA Clh e)( .•h~~i'(" .«:>_ .• B
Ru",Peru nO 9j8 : Rairro da~Nnções

Balneário Camboriú , SC -CEP 88330~OOO- Fone: 99949.1984
CNP,J: 07935,740/0001-69 I
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l't )A~ do!omorDU.Ium t~~O man tr..-.qw\o ~ autoconfl.at\t"

( ) A ~ dlefTiOi.'$tU,~..,uçJo It'acrn~ ••.•d"ôe

•. £m~'" orpnil~e r~n"""'''~''-
« / iNJo hl::Juo"e.aII~oIÇ6n
( ) A D'1M'9 ~ rnanOf'I.-niudoI e-'~
( ~ ai.InÇI rIJo~. reiPQl"lwbdi6M'SnIt' Ol'I-':.-çJo
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-
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BIBUOTECA COMUNITÁRIA BEM - VIVER
DO BAIRRO DAS NAÇÕES

Ler é Preciso

Senhores rais
Ao linal de mais wn ano de atividades agradecemos toda a confiança depositada em nosso lrabalho
c solicitamos que façam uma avaliação do desempenho alcançado por seu (sua) filho (filha)
respondendo as questões abaixo: ,1•.
Nome aluno: _.9 ,; ~ I !7 \~ JI LU!l .•..d I n l\ocl/tcç.-:>

I. Em relaÇifo aOd: flipcnho escolar:
( ) Não houve alterações no boletim escolar
( ') Suas notas escolares decaíram
(...t:) Houve Iigeird melhora de suas notas escolares
( ) Houve significativa melhora de suas notas escolares

2. Em relação aos relacionamentos com familiares e amiguinhos:
( ) Não houve allcrações
~ A eriança demonstra melhora nos relacionamentos
( ) 11.criança demom1rn piora nos relacionamentos

J, Em relação ao temperamento
( ) Não houve alterações
H1A criança demonstra um tempcraménto mais tranquilo e autoconfiante
( ) A criança demonstra mais agitação e agm;.~ividade

4. Em relação à organi7.ação e responsabilidades
(..lr) Não houve alterações
( ) A criança e:;tá mais organizada c responsável
{ )A criança não demonstra responsabilidades e organvllção

5. Em sua opinião o que contribuiu para as allernções observadas acima?

O 11'1 c;, n-=t\LVr fl.....-, [G."O ..],.íh ":1 o..,
.0 P'Y'l..l::I...:,,-. o Yb.t..'Y'o~it"","~ _

6. Qual o seu grau de :;atisfllÇãOcom as ativiuudl.'Sdesenvolvidas na lliblio!eca Rem Viver:
( ) Insatisfeito
( ) Pouco satisfeito
(-'l) Satisfeito
( ) Muito satisfeito

7. Desen:va abaixo o que, em sua opinião. pode ser melhorado ou acrescentado para U5

atividades de 2019,

Y-'--'[ ,d, "~,;'Da.r =0., DA, h">n-r.s:r~.L~ J1C~:tnGc G .q ,_~I~cJO)
__ L_r,_nbÂ =jl!h~~a ..I,..L\ dCb O <o,i --O.J--J.Ad($7-'<\.

Rua Peru nO938 M "~iITO das N~ções <J

lJalncário Cambtlriú J se .CEP 88330.üOO- Fone: 99949-1984
CNrJ; 07935.74010001-69
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