
.*í 
eE -['' t*o

,;{%',#'
àà*.

rs"*, 
*rPtlÉ

qr*ÍJ§rE fl§ r,AÇAÊQlgf§ ?IMSA,[{MA
RUA CANELA,TO - SÃO TORGE - qORTÃO /RS - CNpt:92.123.959/OOOr82

Fundodo em 29 de iunho de 7979 - Regrstro na MTG n"O572
lemo: *De Portão Wrd a Brasil por fiossos trodiçôes"

ANEXO II

RELATORTO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Número da Parceria 00412017

Periodo de execuçáo: Março a Maio/20

Periodo de vigência"( Março /20 à Fevereirol?l)

Nome da organizaçáo: PIQUETE DE LAÇADORES TIMBAUVA

1 Belatório - execucão das metas(obs:continuidade do projeto)

1.1 AçÕes programadas {de acordo com o plano de trabalho):

Formação de Grupo pré- Mirim(continuidade) com participação de 25 crianças - nas idades de
A4 á 10 anos.Ensâios semanais, com instrutor qualificado, quintas-feiras das 18h 30min às 20h
na sede da entidade. atinqido no mês de marÇo 2024

Apresentações nos eventos da entidade, bem como nos demais eventos quando convidados, a
exemplo de escolas e eventos do calendário municipal.(não houve em virtude da paralisação
devido a Pandemia

Participação de seus integrantes e familiares em atividades paralelas de palestras, eventos,
concursos entre outras na entidade ou na 15a Região Tradicionalista a fim de ampliarem suas
vivencias e conhecimentos trad

Formaçâo de Grupo Mirim(continuidade) com participaçáo de no 24 jovens na idade de 1 1 à 'í3
anos.Ensaios semanais, com instrutor qualificado, quintas-feiras das 20h às 21:30h na sede da
entidade.(.(objetivo atingido) no mês de março 2A2A

Participar de no mínimo 02 apresentações com critérios de avaliação e 03 apresentações de livre
expressáo; .Não houve em virtude da paralisação devido a pandemia

ação de número 3. Meta mensurável pelos registros da entidade e ou lista do MTG. .(objetivo
atingido)



Metas Propostas pelo plano de trabalho.

Metas
Etapal
Fase Especiflcação Indicador Físico

I

Duração

Unidade Quantidade Início Ténnino

01 01
Formação de
grupo pre-
mirim e

mirim

Crianças 50 03 /2020 a2/2021

Portão, 30 de Junho de 2020.

Atenciosamente

Jair de Farias-Patráo


