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RELATÓRIO  DE  EXECUÇÃO  DO  OBJETO (REO) 
PARCIAL - 1° QUADRIMESTRE 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

I. DADOS DA PARCERIA 

 

OSC: IBRES – Instituto Bombeiros de Responsabilidade Social 

TÍTULO DA PARCERIA: Projeto pedagógico voltado para o desporto 

educacional, participação e rendimento, nos Centros Olímpicos e 

Paralímpicos do Parque da Vaquejada, Setor O e Sobradinho. 

N° PROCESSO: 00220-00000847/2022-41   

N° INSTRUMENTO DE PARCERIA: Termo dde Colaboração 01/2022   

VIGÊNCIA: 12 meses - 01 de agosto de 2022 à 31 de julho de 2023  

VALOR TOTAL DO OBJETO: R$7.716.187,61. 

VALOR REPASSADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:  

⮚ Repasse 01: Em 03 de agosto de 2022 - R$2.735.490,87 
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II. INTRODUÇÃO 
 

 

Apresento o relatório de execução parcial do objeto em desenvolvimento na 

parceria estabelecida entre o IBRES e a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, 

Processo nº 00220-00000847/2022-41, referente ao primeiro quadrimestre (agosto à 

novembro de 2022). Os parâmetros estabelecidos no plano de trabalho vêm sendo 

cumpridos com muito empenho por toda a equipe do Instituto, a fim de proporcionar um 

serviço de excelência à sociedade. Estamos imbuídos no cumprimento das metas 

estabelecidas e abertos para, em conjunto com a SEL/DF, caso necessite de algum 

complemento, fazermos os ajustes, a fim de obter os resultados desejados. 

Ressalto que apartado do presente processo, segue o relatório de execução 

financeira, com as ações estabelecidas no plano de trabalho, as quais apresentam as 

metas propostas no projeto. O presente relatório abarca todas as informações necessárias 

para a compreensão do relatório parcial de execução financeira, referente ao primeiro 

quadrimestre da parceria com o IBRES/SEL-DF, estando consubstanciado nas previsões 

constantes do plano de trabalho e na Lei nº 13.019/2014, que prevê em seu artigo 66: 

 

Art. 66 - A prestação de contas relativa à execução do termo de 

colaboração ou de fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos 

previstos no plano de trabalho, nos termos do inciso IX do art. 22, além 

dos seguintes relatórios: 

 

I - Relatório de Execução do Objeto, elaborado pela organização da 

sociedade civil, assinado pelo seu representante legal, contendo as 

atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o comparativo 

das metas propostas com os resultados alcançados, a partir do 

cronograma acordado, anexando-se documentos de comprovação da 

realização das ações. 

 

Para avaliar o desempenho das atividades desenvolvidas nos COPs, foram 

elaboradas  as  pesquisas de satisfação, na plataforma Google Forms e aplicadas após a 

realização dos eventos,  junto aos alunos e a comunidade participativa nas atividades  dos 

Centros Olímpicos e Paralímpicos do Parque da vaquejada, Setor O e Sobradinho.   
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Buscando atender também aos anseios das necessidades do Projeto Futuro 

Campeão – PFC e fomentar a carência de novos talentos esportivos, o IBRES 

implementou um programa de Detecção de Talentos Esportivos (Estratégia Z), através da 

aplicação da metodologia desenvolvida pelo Dr. Victor Matsudo, diretor do Centro de 

Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul – CELAFISCS. O 

programa de detecção consiste em apontar possíveis talentos esportivos por meio de 

cálculos estatísticos (Z-Score) após a realização de uma bateria de testes de capacidade 

física que atualmente são realizadas de maneira periódica em todos os COPs 

coordenados pelo IBRES.  

Ressalto que todos os alunos passaram pela avaliação inicial nos COPs. O 

objetivo será a realização de avaliações físicas de maneira semestral, tendo como intuito 

desenvolver um observatório permanente de indicadores de crescimento e 

desenvolvimento corporal, motor e do estado nutricional de crianças e jovens entre 4 e 17 

anos e da população adulta (>18 anos) atendida pela gestão pedagógica do IBRES. Tendo 

também, como meta auxiliar a intervenção dos professores de Educação Física que 

compõem o quadro funcional dos Centros Olímpicos e Paralímpicos, são realizadas 

avaliações físicas periódicas, fundamentadas em métodos validados, através de uma 

bateria de testes reprodutíveis e de baixo custo cuja as medidas podem ser realizadas em 

todos os centros olímpicos e paralímpicos. As informações coletadas dão corpo a um 

banco de dados capaz de orientar estudos, sugerir diagnósticos, propor normas e critérios 

de avaliação da população de alunos do Distrito Federal.  

Além disso, também é possível através da análise dos dados propor programas 

de intervenção nos centros olímpicos e paralímpicos no âmbito da aptidão física 

relacionada à saúde e ao desempenho motor, cognitivo e psicossocial. Anexo ao relatório, 

os resultados dos testes aplicados na população (alunos) dos COPs do Parque da 

Vaquejada, Setor O e Sobradinho. Cabe frisar, que esta é uma política pública de 

promoção da saúde desenvolvida pelo Instituto IBRES, para beneficiar os alunos dos 

COPs. 

Outro ponto positivo foi o número de atendimentos nos COPs do Parque da 

Vaquejada, Setor O e Sobradinho, os quais totalizaram no primeiro quadrimestre a 

quantidade de 43.271 (quarenta e três mil, duzentos e setenta e um) atendimentos. 

Várias rotinas foram estabelecidas nas entregas e aquisições dos materiais 

esportivos, conforme detalhado adiante no relatório, onde constam as fotos dos materiais 
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entregues, recibos com assinatura, matrícula do funcionário que recebeu os materiais e 

cópias das notas fiscais anexadas ao presente Relatório de Execução do Objeto e ao 

Relatório de Execução Financeira. 

Enfim, seguem acostados ao presente relatório um resumo das atividades 

desenvolvidas e as metas alcançadas do plano de trabalho, contendo os seguintes 

tópicos: 

1. Contratação de gestão técnica, pedagógica e assessoria para melhor 

desenvolvimento do projeto nos COPs; 

2. Treinamento e capacitação dos funcionários de cada COP durante o 

desenvolvimento de todo o projeto e realizar bimestralmente palestras de 

cunho esportivo e motivacional, relacionado com o desenvolvimento das 

atividades desportivas em cada centro olímpico; 

3. Aquisição de materiais esportivos, administrativos, pedagógicos e 

uniformização para auxiliar o rh; 

4. Ofertar eventos de diversas atividades esportivas para atendimento do 

público (crianças, jovens, idosos e pessoas com deficiências); 

5. Contrapartida social do IBRES;  

6. Acompanhamento, análise e verificação da qualidade do serviço a ser 

feito pela equipe técnica/pedagógica em cada COP;  

7. Público atingido;  

8. Fotos das diversas modalidades esportivas oferecidas nos COPs; 

9. Responsabilidade pelas inscrições e matrículas; 

10. Cumprimento das metas. 

 

Destaco também o nosso programa de Integridade e código de ética, os quais podem 

ser acessados através do site do IBRES: PROGRAMA DE INTEGRIDADE IBRES 

https://www.ibres.org.br/pages/integridade/index.html. Ressalto também que todos os 

colaboradores receberam o código de ética, além de palestras ministradas a todos os 

funcionários sobre o programa em voga. 

Apresentamos à sociedade e aos colaboradores do Instituto Bombeiros de 

Responsabilidade Social – IBRES, o Programa de Integridade que firma nosso compromisso 

com os valores basilares da ética e da probidade, entendemos que a integridade é um estado 

mailto:falecom@ibres.org.br
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de inteireza e conformidade com as leis e princípios regentes da Organização da Sociedade 

Civil de forma que toda ação desempenhada esteja em consonância com os imperativos 

legais e também com o nosso propósito de realizar um trabalho social que promova o 

desenvolvimento da sociedade como um todo. O alcance dessa realização só é possível 

através do real comprometimento com a integridade, o qual será alcançado pela busca da 

eficiência na realização dos nossos projetos alicerçados na transparência e nos princípios 

da legalidade, isonomia, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e probidade 

administrativa. O presente programa de integridade é um compromisso público que consigna 

nosso total comprometimento com a atuação proba, cuidadosa, vigilante, corretiva e 

construtiva que zelará pelo correto manuseio dos recursos públicos a nós confiados, 

entregando assim os melhores resultados esperados em razão das parcerias firmadas com 

entes público e privados, para tanto, contamos com o apoio dos líderes, colaboradores, 

Administração Pública e de todos os cidadãos, como uma grande ciranda na qual, todos de 

mãos dadas se unem por um propósito de doação e amor ao próximo que só pode ser de 

fato alcançada através da consolidação e constante melhoria da política de integridade, que 

se faz presente em todos os participantes e colaboradores dessa instituição, a fim de evitar 

o desvio e a prática de vícios, fraudes e atos de corrupção que maculam os fins. 

A seguir apresentamos os tópicos das ações desenvolvidas nos relatórios 

técnicos de execuções das ações financiadas pelo termo de colaboração, do 

primeiro quadrimestre, onde detalhamos os trabalhos realizados na parceria IBRES e 

SEL/DF, e os documentos comprobatórios. 

 

 
III. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 

 
 
AÇÕES DESENVOLVIDAS 

 
1. CONTRATAÇÃO DE GESTÃO TÉCNICA, PEDAGÓGICA E ASSESSORIA 

PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NOS COPs PARQUE DA 

VAQUEJADA, SETOR O E SOBRADINHO. 

 

1.1 RECURSOS HUMANOS - CORPO DIRETIVO (GESTÃO TÉCNICA) 

 

Todos em 40 horas de trabalho semanal, não podendo acumular outra função em 

Termo de Colaboração. Totalizando 8 pessoas. 
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⮚ Diretor de Serviços Sociais: 1 Profissional de nível superior completo, 

preferencialmente com experiência comprovada em direção de projetos ou projetos 

sociais. Local de trabalho será na sede do IBRES para os COPS nas Regiões 

Administrativas de Ceilândia (Parque da vaquejada e Setor O) e Sobradinho; 

⮚ Assistentes Administrativos: 3 Profissionais de nível médio completo ou 

cursando o último semestre de Administração, Relações Públicas, Publicidade ou cursos 

afins, preferencialmente com experiência comprovada. Local de trabalho será na sede do 

IBRES para os COPS nas Regiões Administrativas de Ceilândia (Parque da vaquejada 

e Setor O) e Sobradinho; 

⮚ Assistentes Administrativos (Suporte Técnico): 3 Profissionais de nível 

médio completo, com formação técnica de nível médio em eletrônica, manutenção de 

equipamentos de informática ou áreas afins, preferencialmente com experiência 

comprovada. Local de trabalho será nos COPs e na sede do IBRES para os COPS nas 

Regiões Administrativas de Ceilândia (Parque da vaquejada e Setor O) e Sobradinho; 

⮚ Analista de Recursos Humanos: 1 Profissional de nível superior completo em 

Gestão de Recursos Humanos, preferencialmente com experiência comprovada na área. 

Local de trabalho será na sede do IBRES para os COPs nas Regiões Administrativas de 

Ceilândia (Parque da vaquejada e Setor O) e Sobradinho; 

 
 
1.2 GESTÃO PEDAGÓGICA DOS COPs  

 

1.2.1 COP PARQUE DA VAQUEJADA 
 
Não podendo acumular outra função em Termo de Colaboração. Totalizando 30 

pessoas. 
 

⮚ Coordenador Pedagógico: 1 Profissional de nível superior completo em 

Educação Física com registro competente no Órgão de Classe (CREF), com experiência 

comprovada na área. Trabalhando no Centro Olímpico e Paralímpico (COP) do PARQUE 

DA VAQUEJADA, com uma carga horária de 40 horas semanais;  

⮚ Professor de Educação Física: 6 Profissionais de nível superior completo em 

Educação Física com registro competente no Órgão de Classe (CREF), com experiência 

comprovada na área. Trabalhando no Centro Olímpico e Paralímpico (COP) do PARQUE 

mailto:falecom@ibres.org.br
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DA VAQUEJADA, com uma carga horária de 40 horas semanais; 

⮚ Professor de Educação Física: 4 Profissionais de nível superior completo em 

Educação Física com registro competente no Órgão de Classe (CREF), com experiência 

comprovada na área. Trabalhando no Centro Olímpico e Paralímpico (COP) do PARQUE 

DA VAQUEJADA, com uma carga horária de 20 horas semanais; 

⮚ Coordenador (PcD): 1 Profissional de nível superior completo em Educação 

Física com registro competente no Órgão de Classe (CREF), com experiência 

comprovada na área. Trabalhando no Centro Olímpico e Paralímpico (COP) do PARQUE 

DA VAQUEJADA, com uma carga horária de 40 horas semanais;  

⮚ Professores de Educação Física (PcD): 2 Profissionais de nível superior 

completo em Educação Física com registro competente no Órgão de Classe (CREF), 

com experiência comprovada na área. Trabalhando no Centro Olímpico e Paralímpico 

(COP) do PARQUE DA VAQUEJADA, com uma carga horária de 40 horas semanais; 

⮚ Treinador (Futuro Campeão): 1 Profissional de nível superior completo em 

Educação Física com registro competente no Órgão de Classe (CREF), com 

especialização e/ou experiência comprovada na modalidade pela qual será responsável 

no Futuro Campeão. Trabalhando no Centro Olímpico e Paralímpico (COP) do PARQUE 

DA VAQUEJADA, com uma carga horária de 40 horas semanais;  

⮚ Pedagogo: 1 Profissional de nível superior completo em pedagogia, com 

experiência comprovada na área. Trabalhando no Centro Olímpico e Paralímpico (COP) 

do PARQUE DA VAQUEJADA, com uma carga horária de 40 horas semanais; 

⮚ Psicólogo Educacional: 1 Profissional de nível superior completo em 

Psicologia, com experiência comprovada na área. Trabalhando no Centro Olímpico e 

Paralímpico (COP) do PARQUE DA VAQUEJADA, com uma carga horária de 40 horas 

semanais; 

⮚ Assistente Social: 1 Profissional de nível superior completo em Serviço Social 

e com registro competente no Órgão de Classe (CRESS), com experiência comprovada 

na área. Trabalhando no Centro Olímpico e Paralímpico (COP) do PARQUE DA 

VAQUEJADA, com uma carga horária de 30 horas semanais; 

⮚ Monitores de Alunos: 5 Profissional de nível médio completo, com 

experiência comprovada na área. Trabalhando no Centro Olímpico e Paralímpico (COP) 

do PARQUE DA VAQUEJADA, com uma carga horária de 40 horas semanais;  

⮚ Instrutores de Artes Marciais: 4 Profissionais em Artes Marciais, com 
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certificação e qualificação, com experiência comprovada na área. A função será exercida 

por profissional com, no mínimo, nível fundamental completo e faixa e grau exigidos pela 

Federação/Confederação correspondente. Trabalhando no Centro Olímpico e Paralímpico 

(COP) do PARQUE DA VAQUEJADA, com uma carga horária de 20 horas semanais; 

⮚ Bombeiro Civil (brigadista): 2 Profissionais com certificação, qualificação e 

experiência comprovada para atuar nesta função. Trabalhando no Centro Olímpico e 

Paralímpico (COP) do PARQUE DA VAQUEJADA, com uma carga horária de 40 horas 

semanais; 

⮚ Salva vidas: 1 Profissional com certificação, qualificação e experiência 

comprovada para atuar nesta função. Trabalhando no Centro Olímpico e Paralímpico 

(COP) do PARQUE DA VAQUEJADA, com uma carga horária de 40 horas semanais; 

 

1.2.2 COP SETOR O 
 

Não podendo acumular outra função em Termo de Colaboração. Totalizando 35 
pessoas. 

 

⮚ Coordenador Pedagógico: 1 Profissional de nível superior completo em 

Educação Física com registro competente no Órgão de Classe (CREF), com experiência 

comprovada na área. Trabalhando no Centro Olímpico e Paraolímpico (COP) do SETOR 

O, com uma carga horária de 40 horas semanais;  

⮚ Professor de Educação Física: 15 Profissionais: sendo 8 com uma carga 

horária de 40 horas semanais, e 7 profissionais com uma carga horária de 20 horas 

semanais, de nível superior completo em Educação Física com registro competente no 

Órgão de Classe (CREF), com experiência comprovada na área. Trabalhando no Centro 

Olímpico e Paraolímpico (COP) do SETOR O, com uma carga horária de 40 horas 

semanais; 

⮚ Coordenador (PcD): 1 Profissional de nível superior completo em Educação 

Física com registro competente no Órgão de Classe (CREF), com experiência 

comprovada na área. Trabalhando no Centro Olímpico e Paraolímpico (COP) do SETOR 

O, com uma carga horária de 40 horas semanais; 

⮚ Professores de Educação Física (PcD): 3 Profissionais de nível superior 

completo em Educação Física com registro competente no Órgão de Classe (CREF), com 

experiência comprovada na área. Trabalhando no Centro Olímpico e Paraolímpico (COP) 
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do SETOR O, com uma carga horária de 40 horas semanais;  

⮚ Treinador (Futuro Campeão): 1 Profissional de nível superior completo em 

Educação Física com registro competente no Órgão de Classe (CREF), com 

especialização e/ou experiência comprovada na modalidade pela qual será 

responsável no Futuro Campeão. Trabalhando no Centro Olímpico e Paralímpico 

(COP) do PARQUE DA VAQUEJADA, com uma carga horária de 40 horas semanais;  

⮚ Pedagogo: 1 Profissional de nível superior completo em pedagogia, com 

experiência comprovada na área. Trabalhando no Centro Olímpico e Paraolímpico (COP) 

do SETOR O, com uma carga horária de 40 horas semanais;  

⮚ Psicólogo Educacional: 1 Profissional de nível superior completo em 

Psicologia, com experiência comprovada na área. Trabalhando no Centro Olímpico e 

Paraolímpico (COP) do SETOR O, com uma carga horária de 40 horas semanais;  

⮚ Assistente Social: 1 Profissional de nível superior completo em Serviço Social 

e com registro competente no Órgão de Classe (CRESS), com experiência comprovada 

na área. Trabalhando no Centro Olímpico e Paraolímpico (COP) do SETOR O, com uma 

carga horária de 30 horas semanais;  

⮚ Monitores de Alunos: 4 Profissionais de nível médio completo com 40 horas 

semanais, com experiência comprovada na área. Trabalhando no Centro Olímpico e 

Paraolímpico (COP) do SETOR O, com uma carga horária de 40 horas semanais;  

⮚ Instrutores de Artes Marciais: 4 Profissionais em Artes Marciais: sendo 1 

profissional com uma carga horária de 40 horas semanais e 3 profissionais de 20 horas 

semanais, com certificação e qualificação, com experiência comprovada na área. A função 

será exercida por profissional com, no mínimo, nível fundamental completo e faixa e grau 

exigidos pela Federação/Confederação correspondente. Trabalhando no Centro Olímpico 

e Paralímpico (COP) do SETOR O, com uma carga horária de 20 horas semanais. 

⮚ Bombeiro Civil (brigadista): 2 Profissionais com certificação, qualificação e 

experiência comprovada para atuar nesta função. Trabalhando no Centro Olímpico e 

Paralímpico (COP) no SETOR O, com uma carga horária de 40 horas semanais; 

⮚ Salva vidas: 1 Profissional com certificação, qualificação e experiência 

comprovada para atuar nesta função. Trabalhando no Centro Olímpico e Paralímpico 

(COP) no SETOR O, com uma carga horária de 40 horas semanais; 

 

1.2.3 COP SOBRADINHO 

mailto:falecom@ibres.org.br


                                                                                                                      10 

    

 
 

 
QNC 11 Lote 1 – Salas 400 a 405 – Av. Sandu Norte - Taguatinga-DF - CEP 72.115-610  

CNPJ 12.687.473/0001-98 - (61) 99197-0090 
ibres.org.br       falecom@ibres.org.br  

 

 
Não podendo acumular outra função em Termo de Colaboração. Totalizando 25 

pessoas. 
 

⮚ Coordenador Pedagógico: 1 profissional de nível superior completo em 

Educação Física com registro competente no Órgão de Classe (CREF), com experiência 

comprovada na área. Trabalhando no Centro Olímpico e Paralímpico (COP) de 

SOBRADINHO, com uma carga horária de 40 horas semanais; 

⮚ Professor de Educação Física: 7 Profissionais, sendo 4 profissionais com 40 

horas semanais e 3 com 20 horas semanais: Profissionais de nível superior completo em 

Educação Física com registro competente no Órgão de Classe (CREF), com experiência 

comprovada na área. Vai trabalhar no Centro Olímpico e Paraolímpico (COP) de 

SOBRADINHO; 

⮚ Coordenador (PcD): 1 Profissional de nível superior completo em Educação 

Física com registro competente no Órgão de Classe (CREF), com experiência 

comprovada na área. Trabalhando no Centro Olímpico e Paraolímpico (COP) de 

SOBRADINHO, com uma carga horária de 40 horas semanais; 

⮚ Professores de Educação Física (PcD): 2 Profissionais de nível superior 

completo em Educação Física com registro competente no Órgão de Classe (CREF), com 

experiência comprovada na área. Trabalhando no Centro Olímpico e Paraolímpico (COP) 

de SOBRADINHO, com uma carga horária de 40 horas semanais; 

⮚ Treinador (Futuro Campeão): 1 Profissional de nível superior completo em 

Educação Física com registro competente no Órgão de Classe (CREF), com 

especialização e/ou experiência comprovada na modalidade pela qual será responsável 

no Futuro Campeão. Trabalhando no Centro Olímpico e Paralímpico (COP) de 

SOBRADINHO, com uma carga horária de 40 horas semanais; 

⮚ Pedagogo: 1 Profissional de nível superior completo em Pedagogia, com 

experiência comprovada na área. Trabalhando no Centro Olímpico e Paraolímpico (COP) 

de SOBRADINHO, com uma carga horária de 40 horas semanais; 

⮚ Psicólogo Educacional: 1 Profissional de nível superior completo em 

Psicologia, com experiência comprovada na área. Trabalhando no Centro Olímpico e 

Paraolímpico (COP) de SOBRADINHO, com uma carga horária de 40 horas semanais; 

⮚ Assistente Social: 1 Profissional de nível superior completo em Serviço Social 

e com registro competente no Órgão de Classe (CRESS), com experiência comprovada 

mailto:falecom@ibres.org.br
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na área. Trabalhando no Centro Olímpico e Paralímpico (COP) de SOBRADINHO, com 

uma carga horária de 30 horas semanais; 

⮚ Monitores de Alunos: 5 Profissionais de nível médio completo com 40 horas 

semanais, com experiência comprovada na área. Trabalhando no Centro Olímpico e 

Paraolímpico (COP) de SOBRADINHO, com uma carga horária de 40 horas semanais; 

⮚ Instrutores de Artes Marciais: 3 Profissionais em Artes Marciais, com 

certificação e qualificação, com experiência comprovada na área. A função será exercida 

por profissional com, no mínimo, nível fundamental completo e faixa e grau exigidos pela 

Federação/Confederação correspondente. Trabalhando no Centro Olímpico e Paralímpico 

(COP) de SOBRADINHO, com uma carga horária de 20 horas semanais. 

⮚ Bombeiro Civil (brigadista): 2 Profissionais com certificação, qualificação e 

experiência comprovada para atuar nesta função. Trabalhando no Centro Olímpico e 

Paralímpico (COP) de SOBRADINHO, com uma carga horária de 40 horas semanais; 

 

2. TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DE CADA COP 

DURANTE O DESENVOLVIMENTO DE TODO O PROJETO E REALIZAR BIMESTRALMENTE 

PALESTRAS DE CUNHO ESPORTIVO E MOTIVACIONAL, RELACIONADO COM O 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS EM CADA CENTRO OLÍMPICO 

 

2.1 PRIMEIRA CAPACITAÇÃO 

 

SEMANA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - 22/08/2022 a 30/08/2022 

O Instituto (IBRES), promoveu no período de 22/08/2022 a 30/08/2022, a 

primeira capacitação dos novos colaboradores de forma híbrida, ou seja, online e 

presencial. Foram realizadas inúmeras aulas e palestras com o objetivo de nivelar o 

conhecimento, definir planos de ação, discutir a produção dos relatórios, avaliação física 

entre outros temas que são descritos no cronograma abaixo. Todos os documentos 

comprobatórios produzidos neste primeiro quadrimestre da presente parceria, são citados 

e encontram-se em anexo. Abaixo segue o cronograma da capacitação: 

 

Segunda-feira 22/08 - Palestra de boas vindas aos candidatos à vaga de 

colaboradores do IBRES. Foi apresentado os Coordenadores dos COPs do 4º lote e 
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Presidente do IBRES. Abordaram sobre o plano de trabalho, visão, missão e valores do 

Instituto, conduta dos colaboradores, além de assuntos relacionados a CPD, e a respeito 

da abertura do 3º COP. No período da manhã foi apresentado o portfólio do projeto IBRES, 

com uma visão geral do cronograma de acordo com o edital, mostrando site do IBRES, o 

site da SEL, explicação sobre o REO e o REF, apontando a importância de registrar todo 

o funcionamento para a prestação de contas, apresentação de todo o plano de trabalho 

de forma clara e com abertura para dúvidas, ensinado também a Diretriz utilizada pelo 

IBRES, o termo de colaboração, PORT 99 da SEL, foi abordado sobre o PFC (PROJETO 

FUTURO CAMPEÃO), o PLT (PROJETO LAZER PARA TODOS) além de uma explicação 

precisa a respeito do BI (BUSINESS INTELLIGENCE).  

Logo após, houve um treinamento explicando a respeito da detecção de talentos, 

e como aplicar o método ESTRATÉGIA Z. Entretanto, ainda na parte da manhã foi 

abordado o tema Impacto da AF na saúde, de qual forma se identifica o comportamento 

sedentário na saúde. Já na parte da tarde houveram 3 palestras abordando os respectivos 

temas, Código de Ética e o Programa de Integridade que está presente também no site 

IBRE, palestra no CETEFE tendo como principal conteúdo a Educação Física Especial 

(PCD), apresentado também o relatório de infraestrutura esportiva utilizada pelo instituto, 

especificando quais os materiais, equipamentos e como será realizado o funcionamento 

de toda a logística dos materiais. Por fim, foi apresentada as grades horárias de forma 

dinâmica aos profissionais. 

 

 

Terça-feira 23/08 - Abertura do segundo dia de capacitação em toda a parte 

da manhã foi presencial, treinamento de Atendimento pré hospitalar (APH). Na parte da 

tarde a capacitação ocorreu de modo virtual, tendo como tema a Padronização dos 

Relatórios, como funcionará a uniformização dos documentos administrativos, foi 

abordado também a Confecção dos Planos de Alunos e orientações a respeito do mesmo. 

Por fim, foi falado a respeito das Avaliações Físicas iniciais com um manual de orientações 

para a realização e as Boas Práticas da GAS para o nivelar os conhecimentos das 

psicólogas, pedagogas e assistentes sociais. 

 

Quarta-feira 24/08 – Na parte da manhã houve uma visita técnica e para fins 

de relatórios de infraestrutura, foi realizado um levantamento das condições físicas atuais 
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dos COPs, os profissionais puderam conhecer da estrutura que irão utilizar, explorar os 

materiais e equipamentos disponíveis no Parque da Vaquejada, Setor O e Sobradinho.  

 

Quinta-feira 25/08 - O treinamento foi na modalidade presencial no COP do 

Setor O, para ensinar o Salvamento Aquático  aos Salva-Vidas, um reforço aos 

profissionais, já que eles possuem qualificação e experiência.  

 

Sexta-feira 26/08 – O treinamento foi realizado na parte da amanhã o tema se 

tratou das Boas Práticas de Monitoria de Alunos, tendo como público alvo os monitores. 

Foi abordado também a Brigada Orgânica, explicação sobre os sistemas de proteção 

contra incêndios e pânico. Em seguida falaram a respeito dos Recursos Audiovisuais, 

como funciona a comunicação social nas mídias sociais e logo após sobre a Prevenção e 

a Comunicação de Acidentes, qual o protocolo para lidar com situações desse caráter. 

Por fim, no período da tarde o RH abordou sobre as rotinas internas, controle de BH, fluxo 

de pagamento mensal, contratação de pessoal e abertura de conta corrente.  

 

Segunda-feira, 29/08 - Coordenação pedagógica de fechamento do terceiro 

CPCOP presencial no COCBMDF com início das atividades de supervisão técnica, logo 

após, palestra do Ziel o subsecretário da Secretaria de Esportes do Distrito Federal. No 

mesmo dia teve o treinamento prévio com desenvolvimento pormenorizado.  

 

Terça-feira 30/08 – Houve o estágio supervisionado, para a execução 

operacional com os alunos matriculados em seus respectivos COPS e que assim eles 

tenham contato com a prática real da rotina diária. Ficou organizado da seguinte maneira:  

a) Coordenador pedagógico e do CPD do COP Planaltina supervisionando o COP 

Sobradinho; 

b) Coordenador pedagógico e do CPD do COP Estrutural supervisionando o COP 

Setor "O"; 

c) Coordenador pedagógico e do CPD do COP Recanto das Emas 

supervisionando o COP Parque da Vaquejada;  

 

A capacitação possui 40 horas/aula, tendo como objetivo capacitar os 

colaboradores, orientá-los sobre o preenchimento dos relatórios mensais de 
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recebimento/entrega de materiais e uniformes, além disso, foi realizado um treinamento 

prático de primeiros socorros por equipe de bombeiro do CBMDF. 

 

 

 

FOTOS SEMANA PEDAGÓGICA E TREINAMENTO: 
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QUADROS DE TRABALHO SEMANAL 

 

O cronograma de capacitação técnico-pedagógico contou com aulas de 

inúmeros professores capacitados, que abordaram determinados assuntos que são 

necessários para a boa condução pedagógica em todos os  COPs. 

 

 

 

 

3. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, ADMINISTRATIVOS, 

PEDAGÓGICOS E UNIFORMIZAÇÃO PARA AUXILIAR O RH 

 

O IBRES entregou no primeiro quadrimestre materiais esportivos, 

administrativos, pedagógicos e uniformes. Os documentos comprobatórios como os 

recibos, as fotos e as cópias das notas fiscais dos referidos materiais, seguem neste 

relatório, nos anexos deste REO e do REF. 
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Os materiais são entregues nos Centros Olímpicos e Paralímpicos do Setor O, 

Sobradinho e Parque da Vaquejada mediante recibo e conferidos pelo diretor 

administrativo do COP (colaborador da SEL) e o coordenador pedagógico do respectivo 

COP (colaborador do IBRES). Ressalta-se que no referido documento consta a matrícula, 

a discriminação dos materiais e a quantidade. Seguem abaixo as fotos das entregas dos 

materiais esportivos, administrativos, pedagógicos e uniformes, ressalto que as fotos dos 

materiais abaixo são referentes ao primeiro quadrimestre. 

Adiante apresentamos o desenvolvimento das atividades desde as compras até 

a entrega e acondicionamento dos uniformes, materiais esportivos e pedagógicos, a 

saber:   

 

3.1 Fluxograma de aquisição e entrega dos materiais nos COPs 

 

   

IBRES: Compra, separa os materiais por COP e realiza a entrega mediante recibo. 

 

● Os materiais são entregues nos Centros Olímpicos e Paralímpicos 

mediante recibo e conferidos pelo Diretor administrativo do COP que é funcionário da 

Secretaria de Esportes do DF e o Coordenador Pedagógico, funcionário do Instituto, do 

respectivo Centro Olímpico. No referido documento constam: as matrículas dos 

funcionários que recebem os materiais, data de entrega, local de entrega, a discriminação 

dos materiais e a quantidade entregue; 

● A guarda dos materiais fica sob a responsabilidade do respectivo COP, 

onde o coordenador pedagógico, faz o controle e a fiscalização dos materiais, os mesmos 

são acondicionados nos depósitos em prateleiras, armários e cestos de bolas. O link para 

acessar o vídeo dos depósitos de materiais dos Centros Olímpicos segue abaixo: 

 
https://www.youtube.com/shorts/UQgAYKbEQrE 

 
 

● As distribuições dos materiais aos alunos dos Centros Olímpicos e 

Paralímpicos são realizadas pela equipe de Gerenciamento de Apoio Social (GAS), 

professores e coordenador pedagógico. Os alunos que recebem os materiais, são 

  1 - IBRES  
2 - RECEBIMENTO 
MATERIAIS - COP  

3 - GUARDA E 
ACONDICIONAMENTO  

4 - ENTREGA DOS 
MATERIAIS AOS 

ALUNOS 
 

5 - CADASTRO DA 
ENTREGA DOS 

MATERIAIS 
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cadastrados com o nome do responsável pela retirada e contato. Seguem anexos a 

relação dos alunos/responsáveis que retiraram os materiais; 

● Distribuição de materiais esportivos, administrativos, pedagógicos e 

uniformização para auxiliar os recursos humanos. Apresentamos as fotos das entregas, 

acondicionamento e distribuição dos materiais, seguem adiante os registros, a saber: 

 

 

 

3.2 Fotos da entrega dos materiais esportivos, administrativos, pedagógicos e 

uniformes do Centro Olímpico e Paralímpico do Parque da Vaquejada: 
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UNIFORMES 
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PROTETOR SOLAR 
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KIMONO
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KIMONO 
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MATERIAIS ESPORTIVOS 
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MATERIAIS ESPORTIVOS 
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MATERIAIS ESPORTIVOS 
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MATERIAIS ESPORTIVOS 
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3.3 Fotos da entrega dos materiais esportivos, administrativos, pedagógicos e 

uniformes do Centro Olímpico e Paralímpico do Setor O: 

 

MATERIAIS ESPORTIVOS 

 

 

 

mailto:falecom@ibres.org.br


                                                                                                                      30 

    

 
 

 
QNC 11 Lote 1 – Salas 400 a 405 – Av. Sandu Norte - Taguatinga-DF - CEP 72.115-610  

CNPJ 12.687.473/0001-98 - (61) 99197-0090 
ibres.org.br       falecom@ibres.org.br  

 

MATERIAIS ESPORTIVOS  
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MATERIAIS ESPORTIVOS 

 

 

 

mailto:falecom@ibres.org.br


                                                                                                                      32 

    

 
 

 
QNC 11 Lote 1 – Salas 400 a 405 – Av. Sandu Norte - Taguatinga-DF - CEP 72.115-610  

CNPJ 12.687.473/0001-98 - (61) 99197-0090 
ibres.org.br       falecom@ibres.org.br  

 

MATERIAIS ESPORTIVOS  
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KIMONOS E CAMISETAS 
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MATERIAIS ESPORTIVOS 
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MATERIAIS ESPORTIVOS  
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MATERIAIS PEDAGÓGICOS  
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MAIÔS  
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PROTETORES SOLAR  
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KIMONOS  
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EQUIPAMENTOS PARA OS BRIGADISTAS  
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MATERIAIS ESPORTIVOS  
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MATERIAIS ESPORTIVOS  
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TATAME  
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3.4 Fotos da entrega dos materiais esportivos, administrativos, pedagógicos e 

uniformes do Centro Olímpico e Paralímpico de Sobradinho: 

 

MATERIAIS ESPORTIVOS 
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MATERIAIS ESPORTIVOS 
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MATERIAIS ESPORTIVOS  
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MATERIAIS ESPORTIVOS 

 

 

 

MATERIAIS ESPORTIVOS 
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KIMONOS 
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KIMONOS 
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MATERIAIS PEDAGÓGICOS 
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EQUIPAMENTOS E UNIFORMES PARA BRIGADISTA  
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MATERIAIS ESPORTIVOS 
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PROTETORES SOLAR  
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Seguem anexos: Os recibos das entregas dos materiais. No tocante às cópias das 

notas fiscais e os recibos, é possível acessá-los via relatório de execução financeira -REF. 

 

 

4. OFERTAR EVENTOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA 

ATENDIMENTO DO PÚBLICO (CRIANÇAS, JOVENS, IDOSOS E PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIAS) 

 

4.1 COP PARQUE DA VAQUEJADA 

a)  Seletiva PFC Atletismo  

 No ANEXO 8 do presente relatório, constam as regras de inscrição e seleção dos 

atletas de atletismo. Além disso, as fotos, fichas de inscrição, pesquisa de satisfação sobre 

a organização e realização da seletiva, são encontradas neste anexo.  
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b) Jogos escolares 

Foi realizado no dia 08 de outubro de 2022 no período matutino, no Centro 

Integrado de Educação Física e contou com um total de 5 participantes do COP Parque da 

Vaquejada. Os documentos comprobatórios se encontram no ANEXO 10 do presente 

relatório.  

 

c) Meeting Paraolímpico de Atletismo 2022  

Foi realizado no dia 01 de outubro de 2022 no período matutino, no Centro Integrado 

de Educação Física (CIEF) e contou com um total de 6 participantes do COP Parque da 

Vaquejada. Os documentos comprobatórios se encontram no ANEXO 11 do presente 

relatório.  

 

d) Palestra intitulada “Conversando sobre a deficiência: conhecimento e 

inclusão” 

 

No dia 05 de novembro, no período matutino foi realizado no COP do Parque da 

Vaquejada a palestra intitulada “Conversando sobre a deficiência: conhecimento e inclusão”.  

A palestra contou com a participação de 16 pessoas, sendo que 13 eram pais de alunos. 

Destacamos que esta palestra contou com a pesquisa de satisfação, e que 100% dos 

respondentes atribuíram nota máxima ao tema, ao palestrante e à organização. As demais 

informações desta palestra podem ser encontradas no ANEXO 15 do COP Parque da 

Vaquejada.   

mailto:falecom@ibres.org.br


                                                                                                                      57 

    

 
 

 
QNC 11 Lote 1 – Salas 400 a 405 – Av. Sandu Norte - Taguatinga-DF - CEP 72.115-610  

CNPJ 12.687.473/0001-98 - (61) 99197-0090 
ibres.org.br       falecom@ibres.org.br  

 

 

 

4.2 COP SETOR O 

  No dia 26 de novembro foi realizado no COP do Setor O uma palestra 

ministrada pela Professora Carol sobre o tema câncer de próstata e outras doenças 

relacionadas aos homens. A fala teve início às 7h30 e após as perguntas ocorreu uma 

caminhada pelo centro olímpico proporcionando assim, uma atividade física descontraída 

e que proporcionou a interação entre todos os ouvintes. Além disso, houve sorteios de 

brindes e um café da manhã saudável preparado pelos colaboradores do COP. 

 

 

 

 

4.3 COP SOBRADINHO 

No dia 22 de outubro foi realizado no COP de Sobradinho o encontro de saúde da 

mulher, que contou com palestra, aulas, sorteio de brindes, massagens, exames 
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odontológicos e oftalmológicos, além disso, a Secretaria de Esportes e Lazer fez a doação 

de kit café da manhã para os presentes. Está atividade contou com a presença de inumeras 

pessoas como pode ser comprovados nas imagens abaixo: 
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5. CONTRAPARTIDA SOCIAL DO IBRES 

 

➢ 1ª COLÔNIA DE FÉRIAS  

 

Está previsto a realização da 1ª Colônia de Férias no primeiro semestre do ano de 

2023 no período de recesso e férias escolares, a fim de atender crianças e jovens ociosos, 

conforme previsto no plano de trabalho e conforme planejamento dos eventos encaminhados 

à SUB COPSEL. Abaixo segue o fluxograma. 

 

 

 

➢ 1ª FESTA JUNINA 

Está previsto a realização da 1ª Festa Junina 2023 no período que 

compreende os meses de Junho e Julho do ano de 2023, a fim de atender crianças, jovens, 

idosos e toda a comunidade que frequenta os centros olímpicos, conforme previsto no plano 

de trabalho e conforme planejamento dos eventos encaminhados à SUB COPSEL. Abaixo 

segue o fluxograma. 

 

 

 

6. ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DO 

SERVIÇO A SER FEITO PELA EQUIPE TÉCNICA/PEDAGÓGICA EM CADA COP 
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Com intuito de promover a excelência no atendimento ao público, de forma 

segura e eficiente, realizamos pesquisas de satisfação que foram elaboradas na 

plataforma Google Forms, sendo destinada para os professores e alunos dos Centros 

Olímpicos e Paraolímpicos do Parque da Vaquejada, do Setor O e de Sobradinho. 

Desta forma, coletamos dados que nos permitem acompanhar o trabalho em 

desenvolvimento, analisar e verificar a qualidade do serviço que está sendo prestado, 

identificar pontos sensíveis a serem melhorados caso existam e traçar metas para saná-

los. Ressalto também que após a realização de eventos previstos no plano de trabalho 

foram aplicadas pesquisas de satisfação que estão anexas ao presente relatório, 

juntamente com os relatórios dos respectivos eventos.  

Os dados registrados nas pesquisas são provenientes de perguntas sobre a 

atividade ofertada para alunos ou professores, e são construídos em formato de escala 

likert, ou seja, é uma escala de resposta psicométrica usada habitualmente em 

questionários, e é a escala mais usada em pesquisas de opinião. Ao responderem a um 

questionário baseado nesta escala, os perguntados especificam seu nível de 

concordância com uma afirmação, sendo que a escolha da opção de resposta pode ser 

de 5 formas: 

 

● péssimo, ruim, regular, muito bom e excelente 

● discordo totalmente, discordo parcialmente, indiferente, concordo parcialmente 

e concordo totalmente 

 

Aqueles que classificaram como péssimo ou ruim são enquadrados no perfil de 

trator, ou seja, não indicariam a empresa a outra pessoa. Já as avaliações neutras, que 

avaliam como regular ou indiferente, compreendem os clientes que não tiveram uma 

experiência negativa, porém não positiva a ponto de promover a empresa. 

Por fim, os entrevistados que distribuíram avaliações de muito bom e excelente são 

os promotores da empresa. Trata-se de um público que teve as expectativas alcançadas 

ou superadas, isto é, a própria experiência o fidelizou a ponto de contribuir com indicações. 

Além disso, realizamos a avaliação física anual, tendo como objetivo avaliar os 

indicadores de aptidão física para a saúde ao longo do tempo. Este tipo de análise, a 

longitudinal é importante para compreender e avaliar a qualidade do trabalho ofertado para 

sociedade, uma vez que, prezamos pela excelência e promoção da saúde através das 
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práticas esportivas e da atividade física.     

Seguem abaixo os quadros demonstrativos dos resultados obtidos com as 

pesquisas de satisfação e as informações relacionadas à avaliação física. 

 

 

a) Avaliação do curso de capacitação - 3ª CPCOP 

 

 
Figura 1. Percentual de respostas do questionário por centro olímpico. 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2. Percentual de colaboradores por cargo. 
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Figura 3. Os objetivos do treinamento foram claramente definidos? 

 
1- discordo totalmente; 2 - discordo parcialmente; 3 - indiferente; 4 - concordo 

parcialmente; 5 - concordo totalmente 

 

Figura 4 

 
1- discordo totalmente; 2 - discordo parcialmente; 3 - indiferente; 4 - concordo 

parcialmente; 5 - concordo totalmente 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:falecom@ibres.org.br


                                                                                                                      64 

    

 
 

 
QNC 11 Lote 1 – Salas 400 a 405 – Av. Sandu Norte - Taguatinga-DF - CEP 72.115-610  

CNPJ 12.687.473/0001-98 - (61) 99197-0090 
ibres.org.br       falecom@ibres.org.br  

 

Figura 5 

 
1- discordo totalmente; 2 - discordo parcialmente; 3 - indiferente; 4 - concordo 

parcialmente; 5 - concordo totalmente 

 

 

Figura 6 

 
1- discordo totalmente; 2 - discordo parcialmente; 3 - indiferente; 4 - concordo 

parcialmente; 5 - concordo totalmente 
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Figura 7 

 
1 - discordo totalmente; 2 - discordo parcialmente; 3 - indiferente; 4 - concordo 

parcialmente; 5 - concordo totalmente 

 

Figura 8 

 
1 - péssimo; 2 - ruim; 3 - regular; 4 - muito bom; 5 - excelente 
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Figura 9 

 
1 - discordo totalmente; 2 - discordo parcialmente; 3 - indiferente; 4 - concordo 

parcialmente; 5 - concordo totalmente 

 
 
 
 
 
Figura 10 

 
 

1- discordo totalmente; 2 - discordo parcialmente; 3 - indiferente; 4 - concordo 

parcialmente; 5 - concordo totalmente 
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Figura 11 

 
1 - discordo totalmente; 2 - discordo parcialmente; 3 - indiferente; 4 - concordo 

parcialmente; 5 - concordo totalmente 

 

 

Figura 12 

 
1 - discordo totalmente; 2 - discordo parcialmente; 3 - indiferente; 4 - concordo 

parcialmente; 5 - concordo totalmente 
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Figura 13 

 
1 - discordo totalmente; 2 - discordo parcialmente; 3 - indiferente; 4 - concordo 

parcialmente; 5 - concordo totalmente 

 

 

Figura 14 

 
1 - discordo totalmente; 2 - discordo parcialmente; 3 - indiferente; 4 - concordo 

parcialmente; 5 - concordo totalmente 
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Figura 15 

 
1 - discordo totalmente; 2 - discordo parcialmente; 3 - indiferente; 4 - concordo 

parcialmente; 5 - concordo totalmente 

 
 
 
 
Figura 16 

 
1 - discordo totalmente; 2 - discordo parcialmente; 3 - indiferente; 4 - concordo 

parcialmente; 5 - concordo totalmente 
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Figura 17 

 
1 - péssimo; 2 - ruim; 3 - regular; 4 - muito bom; 5 - excelente 

 

 

Figura 18 

 
1 - péssimo; 2 - ruim; 3 - regular; 4 - muito bom; 5 - excelente 

 

 

 Através dos dados percentuais é possível comprovar a excelência do curso de 

capacitação que foi realizado. Dentre os 81 colaboradores que responderam aos 

questionamentos, nenhum (0 voluntário) respondeu péssimo, ruim, discordo 

totalmente ou discordo parcialmente. Sendo que em todos os questionamentos as 

respostas muito bom e excelente ou concordo parcialmente ou totalmente foram as 

respostas de 95% dos respondentes.  
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b) PFC Atletismo    

 

A seletiva do programa futuro campeão, é aberta a toda comunidade do DF e 

entorno, para fins de composição de equipes que representarão o programa futuro 

campeão de Atletismo. Além de detectar talentos, o programa forma cidadãos 

capazes de atuar no mercado de trabalho de forma coletiva e eficiente. A partir dos 

treinamentos, os alunos são capacitados para trabalharem em equipe para atingir 

um objetivo em comum, aprendem sobre a importância de um estilo de vida saudável 

para um atleta, entre outros comportamentos que irão impactar positivamente na 

vida adulta. Abaixo, seguem os dados descritivos de como os alunos e responsáveis 

avaliaram a seletiva do projeto futuro campeão.  

 

Figura 19 

 
Percentual de alunos 
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Figura 20 

 
1 - péssimo; 2 - ruim; 3 - regular; 4 - muito bom; 5 - excelente 

Figura 21 

 
1 - péssimo; 2 - ruim; 3 - regular; 4 - muito bom; 5 - excelente 
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Figura 22 

 

 
1 - péssimo; 2 - ruim; 3 - regular; 4 - muito bom; 5 - excelente 

 

 

Figura 23 

 
1 - péssimo; 2 - ruim; 3 - regular; 4 - muito bom; 5 - excelente 

 
 
 
 

c) Avaliação dos professores 
 
A avaliação dos professores é aberta a toda comunidade matriculada e com 

frequência constante nos COPs, para fins de compreensão dos pontos positivos e 

negativos, e assim realizar aulas que possam beneficiar professores e alunos. Foi 

verificado maior percentual de respostas do público feminino, do turno matutino, e 
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que 90,4% avaliaram as aulas como sendo excelente, 86,8% dos respondentes 

deram nota excelente para a didática dos professores e professoras, e 94,7% dos 

professores foram avaliados como excelentes. Além disso, é realizada uma 

autoavaliação, com o intuito de fazer com que os alunos e alunas reflitam sobre sua 

participação nas aulas e mudanças físicas, sociais e emocionais relacionadas à 

vivência no COP. Abaixo, seguem os dados descritivos de como os alunos avaliam 

os professores e como eles se auto avaliam.  

 
 
 
Figura 24 

 
 

Figura 25 
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Figura 26 

 
 

 
 
Figura 27 

 
1 - péssimo; 2 - ruim; 3 - regular; 4 - muito bom; 5 - excelente 
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Figura 28 

 
1 - péssimo; 2 - ruim; 3 - regular; 4 - muito bom; 5 - excelente 

 

 

Figura 29 

 
1 - péssimo; 2 - ruim; 3 - regular; 4 - muito bom; 5 - excelente 
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Figura 30 

 

 
 

 
 
 
Figura 31 

 

 
1 - péssimo; 2 - ruim; 3 - regular; 4 - muito bom; 5 - excelente 

 
 
 
d) Avaliação física  
 
A avaliação física tem como objetivo compreender e determinar a aptidão física para 

saúde dos alunos e alunas, sendo um procedimento importante no trabalho do profissional 
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de educação física. A partir dessa avaliação é possível identificar o perfil de cada aluno e 

orientar quanto ao tipo de exercícios físicos e outros procedimentos.  

Para compreender melhor o perfil dos alunos de cada Centro Olímpico e Paralímpico 

foram realizadas medições como a de estatura e peso corporal, consequentemente sendo 

possível realizar o cálculo do índice de massa corporal (IMC). O IMC é uma medida utilizada 

mundialmente para determinar se o indivíduo está com o peso ideal ou excesso de peso, 

segue abaixo o cálculo: 

𝐼𝑀𝐶 =  
𝑃𝐸𝑆𝑂

𝐴𝐿𝑇𝑈𝑅𝐴2
 

 

Para os adultos a classificação segue abaixo1 

 

Classificação IMC 

Abaixo do peso normal Abaixo de 18,5 

Peso normal 18,5 - 24,9 

Excesso de peso 25,0 - 29,9 

Obesidade Maior ou igual a 30 

 

Já a classificação de crianças e adolescentes varia de acordo com o sexo e a idade, 

assim a métrica utilizada tem como referência a Organização Mundial da Saúde (OMS)1.  

No presente relatório nos anexos 2 de cada COP é possível encontrar os registros 

fotográficos, a descrição metodológica da bateria de testes, as fichas de registro de 

desempenho nos testes. Atualmente, finalizamos a tabulação dos dados das avaliações 

física, agora tem início a fase de análise estatística dos dados, para posterior interpretação 

dos resultados, no próximo relatório de objeto quadrimestral desta parceria eles serão 

apresentados. 

 

 

COP PARQUE DA VAQUEJADA 

  

Foram realizadas 1.140 avaliações dos componentes da aptidão física para saúde, 

a bateria de testes contou com a presença de 22 colaboradores do COP, demonstrando 

 
1 World Health Organization. Phisycal status: the use and interpretation of anthropometry. Geneva, Technical 

Report Series 854, 1995. 
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assim, a grandiosidade desta coleta de dados. Foram realizados os seguintes testes com 

cada avaliado: 

 

● 1ª Estação preenchimento dados pessoais tais como nome, turma, idade e 

sexo, após e respondido a PARQ, em todos alunos e nos adultos temos ainda 

aferição da pressão e fcr. 

● 2 ª Estação Peso e altura em todos e nos adultos medidas corporais. 

● 3 ª Estação Agilidade nas crianças e nos adultos abdominal e flexão. 

● 4 ª Estação salto horizontal e vertical e teste força nas crianças. 

● 5 ª Estação Cooper para todos alunos. 
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COP SETOR O  

 

CRIANÇAS 

 Foram realizadas 1.411 avaliações dos componentes da aptidão física para saúde, 

a bateria de testes contou com a presença de 25 colaboradores do COP, demonstrando 

assim, a grandiosidade desta coleta de dados. Foram realizados os seguintes testes com 

cada avaliado: 

 

● 1ª Estação preenchimento dados pessoais tais como nome, turma, idade e 

sexo, após e respondido a PARQ, em todos alunos e nos adultos temos ainda 

aferição da pressão e fcr. 

● 2 ª Estação Peso e altura em todos e nos adultos medidas corporais. 

● 3 ª Estação Agilidade nas crianças e nos adultos abdominal e flexão. 

● 4 ª Estação salto horizontal e vertical e teste força nas crianças. 

● 5 ª Estação Cooper para todos alunos. 
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ADULTOS 

 Foram realizadas 823 avaliações dos componentes da aptidão física para saúde, a 

bateria de testes contou com a presença de 25 colaboradores do COP, demonstrando assim, 

a grandiosidade desta coleta de dados. Foram realizados os seguintes testes com cada 

avaliado: 
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● 1ª Estação preenchimento dados pessoais tais como nome, turma, idade e sexo, após 

e respondido a PARQ, em todos alunos e nos adultos temos ainda aferição da 

pressão e fcr. 

● 2 ª Estação Peso e altura em todos e nos adultos medidas corporais. 

● 3 ª Estação Agilidade nas crianças e nos adultos abdominal e flexão. 

● 4 ª Estação salto horizontal e vertical e teste força nas crianças. 

● 5 ª Estação Cooper para todos alunos. 
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COP SOBRADINHO 

 

Foram realizadas 1.000 avaliações dos componentes da aptidão física para saúde, 

a bateria de testes contou com a presença de 22 colaboradores do COP, demonstrando 

assim, a grandiosidade desta coleta de dados. Foram realizados os seguintes testes com 

cada avaliado: 

 

● 1ª Estação preenchimento dados pessoais tais como nome, turma, idade e 

sexo, após e respondido a PARQ, em todos alunos e nos adultos temos ainda 

aferição da pressão e fcr. 

● 2 ª Estação Peso e altura em todos e nos adultos medidas corporais. 

● 3 ª Estação Agilidade nas crianças e nos adultos abdominal e flexão. 

● 4 ª Estação salto horizontal e vertical e teste força nas crianças. 

● 5 ª Estação Cooper para todos alunos. 
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7. PÚBLICO ATINGIDO 
 

Os Centros Olímpicos e Paraolímpicos do Parque da Vaquejada, Setor O e 

Sobradinho realizaram no primeiro quadrimestre a quantidade de 21.531 (vinte e um mil, 

quinhentos e trinta e um), 14.324 (catorze mil, trezentos e vinte e quatro), 7.416 (sete mil, 

quatrocentos e dezesseis) atendimentos, respectivamente. Totalizando a quantidade de 

43.271 (quarenta e três mil, duzentos e setenta e um) atendimentos, a saber: 

 

a) COP Parque da Vaquejada   

No mês de setembro de 2022 foram realizados 9.230 atendimentos, no de outubro 

7.841 atendimentos e no de novembro 4.460, totalizando 21.531 atendimentos, conforme 

planilhas abaixo: 
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b) COP SETOR O  

No mês de setembro foram realizados 5.374 atendimentos, no de outubro 5.366 

atendimentos e no de novembro 3.584 atendimentos, totalizando 14.324 atendimentos, 

conforme planilhas abaixo: 
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c) COP SOBRADINHO  

No mês de outubro foram realizados 7.416 atendimentos, conforme planilhas 

abaixo: 
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⮚ Impacto Social e Econômico – o Instituto Bombeiros de Responsabilidade 

Social – IBRES recebeu a quantia de repasses, no montante de R$ R$2.735.490,87 (dois 

milhões,  setecentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e sete 

centavos), a fim de cumprir o previsto no Plano de Trabalho. Os resultados apresentados 

quanto aos atendimentos nos Centros Olímpicos e Paralímpicos do Parque da 

Vaquejada, do Setor o e de Sobradinho totalizaram 43.271 (quarenta e três mil, 

duzentos e setenta e um) atendimentos, no período compreendido de 01/08/2022 a 

20/11/2022. Destaca-se que os valores empregados e os números de atendimentos 

representam uma excelente economia aos cofres públicos, dados científicos demonstram 

que a oferta de práticas desportivas e atividade física para crianças, adultos e idosos, 

causam um impacto positivo em alguns parâmetros de saúde, como qualidade do sono, 

melhora no raciocínio, menor risco de se tornar obeso, entre outros. Cabe destacar que 

além do atendimento os alunos recebem uniformes e materiais esportivos, além do lanche 

que é servido para os alunos/atletas do projeto futuro campeão (PFC). Ressalto também 

que os alunos dos COPs são atendidos por profissionais qualificados (assistente social, 
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profissional de educação física, psicólogo e pedagogo). E outros benefícios sociais são 

alcançados, a saber: 

● Retira a criança da rua e do tempo sedentário em casa assistindo 

TV; 

● Revela talentos esportivos para representar a cidade e o país em 

competições Nacionais e internacionais; 

●  Melhorias no desenvolvimento psicológico, motor e social dos 

alunos dos Centro Olímpicos; 

● Proporciona a inclusão social; 

● Agrega valores de respeito ao próximo e disciplina.  Os professores 

e toda a equipe estão imbuídos a fazer o melhor em prol dos alunos, onde boa 

parte vem de situação de vulnerabilidade; 

● Promove a inclusão social das pessoas com deficiência - PCD. 

 

Além dos benefícios descritos acima, iremos discorrer sobre outros indicadores 

do impacto social gerado com o atingimento da meta relativa a prestação de serviços à 

sociedade, seguindo as demais metas nas quais serão apresentados nas conquistas 

alcançadas pelo instituto IBRES. 

 

 

8. FOTOS DAS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS OFERECIDAS NOS COPS 
 

COP PARQUE DA VAQUEJADA: 

 

CRIANÇAS / ADOLESCENTES 
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ADULTOS 

 

 

 
 

mailto:falecom@ibres.org.br


                                                                                                                      91 

    

 
 

 
QNC 11 Lote 1 – Salas 400 a 405 – Av. Sandu Norte - Taguatinga-DF - CEP 72.115-610  

CNPJ 12.687.473/0001-98 - (61) 99197-0090 
ibres.org.br       falecom@ibres.org.br  

 

 

 

 

 

IDOSOS 
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Portadores de necessidades especiais - PNE 

 

 

 

 COP SETOR O: 

CRIANÇAS / ADOLESCENTES / ADULTOS 
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COP SOBRADINHO:  
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9. RESPONSABILIDADE PELAS INSCRIÇÕES E MATRÍCULAS 

 

⮚ A SEL é a responsável pelas inscrições e matrículas dos alunos no Sistema de 

Gestão dos Centros Olímpicos e Paralímpicos - SIGECOP, conforme previsto nas páginas 

38 e 39 do plano de trabalho: “A SEL possui em seu quadro de recursos humanos 

servidores lotados nos Centros Olímpicos e Paralímpicos, os quais são 

responsáveis em zelar pela manutenção dos COPs, realizar as matrículas dos 

alunos, monitorar o desenvolvimento das atividades, elaboração de relatórios, 
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fiscalização e supervisionar o cumprimento do objeto da parceria, entre outros.” Os 

participantes podem se inscrever presencialmente no Centro Olímpico e Paralímpico COP 

ou pela internet, através do site da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do DF e na 

sede da entidade parceira (através do Link da SEL-DF)”:  

 

Abaixo segue o link para inscrição nas modalidades esportivas, que consta no 

site da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do DF (Sistema SIGECOP da SEL): 

 

https://sistemas.df.gov.br/SIGECOP/Form_Inscricao?AlunoId=0&NovaInscricao=true 

 

 

 

 
10. CUMPRIMENTO DAS METAS 

 

 
METAS 1 a 4 (qualitativas) - Contratação de gestão técnica, pedagógica e 

assessoria (Contábil e Jurídica) para melhor desenvolvimento do projeto nos COPs. 

 
Meta 1 - Etapa 1.1 Gestão técnica; 

Meta 2 - Etapa 2.1 a 2.3 Gestão pedagógica 

Meta 3 - Etapa 3.1 a 3.4 Benefícios mensais 

Meta 4 - Etapa 4.1 Serviços de terceiros 
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⮚ Cumprida integralmente com a contratação de toda gestão técnica, pedagógica 

e assessoria. Conforme descrito anteriormente, documentos comprobatórios da ação 

concluída foram acostados ao presente relatório e ao relatório de execução financeira 

(REF), a saber: fotos dos professores e corpo técnico contratados, comprovantes de 

pagamentos de salários, vale transporte, vale alimentação e recolhimento de impostos. 

Para maiores informações sobre o cumprimento desta meta veja o tópico 1 do presente 

relatório. 

 

⮚ Impacto Social - A contratação destes profissionais qualificados são medidas 

adotadas pelo Estado que minimizam os efeitos deletérios relacionados ao período de 

Pandemia que deixou inúmeros profissionais desempregados. De acordo com a 

(OIT/ONU), “O trabalho decente é um trabalho adequadamente remunerado, exercido em 

condições de liberdade, equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna”. Nessa 

direção é possível dimensionar o impacto social gerado no cumprimento da meta 1, 

Contratação de gestão técnica, pedagógica e assessoria para melhor 

desenvolvimento do projeto nos COPs, os impactos são os seguintes: 

 

● Geração de empregos diretos com a contratação e  as carteiras de trabalho 

assinadas, recolhimentos de impostos e geração de empregos indiretos; 

●  Atendimentos sociais por profissionais qualificados nos COPs; 

● Retira a criança da rua e do tempo sedentário em casa assistindo TV;  

● Revela talentos esportivos para representar a cidade e o país em competições 

Nacionais e internacionais; 

● Melhorias no desenvolvimento: psicológico, motor e social dos alunos dos 

Centros Olímpicos; 

● Proporciona a inclusão social; 

● Valores de respeito ao próximo e disciplina, os professores e toda a equipe 

estão imbuídos de fazer o melhor em prol dos alunos, onde boa parte vem de 

situação de vulnerabilidade. 
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META 5, 6 e 7 - Aquisição de materiais administrativos, esportivos e 

pedagógicos 

➢ Cumprimento total das metas 5 e 7, quanto à aquisição dos materiais 

citados, foram entregues nos COPs aos seus respectivos responsáveis. 

Devido aos problemas enfrentados pelas fábricas na produção de 

produtos  destinados ao nosso público alvo. 

➢ Impacto Social – O IBRES procurou dar preferência às pequenas 

empresas, tendo em vista o impacto social proporcionado pela geração 

de empregos, renda e arrecadação de impostos. De acordo com o 

Instituto de Pesquisas Econômica Aplicadas, as pequenas empresas no 

Brasil são responsáveis por 40% dos 15 milhões de novos empregos 

gerados no país. Em suma,  a ação em voga  impacta no combate à 

miséria, geração de empregos e maior arrecadação de impostos. 

 Para mais detalhes sobre a aquisição, acondicionamento e quais materiais foram 

adquiridos favor acessar o tópico 3 do presente relatório e os anexos 3 e 12 do Parque da 

Vaquejada, anexo 8 do Setor O e anexo 5 de Sobradinho. 

 

 

META 8 - Uniformes 

➢ Cumprimento da meta 8, quanto à aquisição e entrega dos uniformes aos 

alunos e equipe de colaboradores. O fluxograma de aquisição e distribuição 

dos materiais aos COPs pode ser visto no tópico 3 do presente relatório, e as 

fotos de entrega e acondicionamentos dos uniformes encontram-se no 

subtópico 3.2 do presente relatório. Além disso, no anexo 4 do COP Parque 

da Vaquejada, no anexo 13 do COP Setor O, constam os comprovantes 

assinados pelos responsáveis, que receberam os uniformes. Devido os 

problemas enfrentados pelas fábricas na produção de produtos em decorrência 

da crise sanitária enfrentada, o IBRES soube com maestria buscar as melhores 

ofertas e prazos de entrega dos produtos destinados ao nosso público alvo. 

➢ Impacto Social – O IBRES procurou dar preferência às pequenas empresas  

de confecção de roupas, tendo em vista o impacto social proporcionado pela 

geração de empregos, renda e arrecadação de impostos. De acordo com o 
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Instituto de Pesquisas Econômica Aplicadas, as pequenas empresas no Brasil 

são responsáveis por 40% dos 15 milhões de novos empregos gerados no país. 

Em suma,  a ação em voga  impacta no combate à miséria, geração de 

empregos e maior arrecadação de impostos. 

Ressalta-se que a ação gerou empregos para mais de 20 pessoas, compra de 

maquinários novos e geração de outros empregos indiretos. 

 

META 9 - Formação de atletas (Projeto futuro campeão-PFC)  

 

 No Anexo 8 do presente relatório, constam as regras de inscrição e seleção dos 

atletas de atletismo do projeto futuro campeão. Além disso, as fotos, fichas de inscrição, 

pesquisa de satisfação sobre a organização e realização da seletiva, são encontradas neste 

anexo.  
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META (QUALITATIVAS) - Contratação de gestão técnica, pedagógica e 

assessoria para melhor desenvolvimento do programa Centros Olímpicos e 

Paralímpicos nos COPS 

 

⮚ Cumprida integralmente com a contratação de toda gestão técnica, pedagógica 

e assessoria. Conforme descrito anteriormente, documentos comprobatórios da ação 

concluída foram acostados ao presente relatório e ao relatório de execução financeira 

(REF), a saber: fotos dos professores e corpo técnico contratados, comprovantes de 

pagamentos de salários, vale transporte, vale alimentação e recolhimento de impostos. 

Para maiores informações sobre o cumprimento desta meta veja o tópico 1 do presente 

relatório. 

 

⮚ Impacto Social - A contratação destes profissionais qualificados são medidas 

adotadas pelo Estado que minimizam os efeitos deletérios relacionados ao período de 

Pandemia que deixou inúmeros profissionais desempregados. De acordo com a 

(OIT/ONU), “O trabalho decente é um trabalho adequadamente remunerado, exercido em 

condições de liberdade, equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna”. Nessa 

direção é possível dimensionar o impacto social gerado no cumprimento da meta 1, 

Contratação de gestão técnica, pedagógica e assessoria para melhor 

desenvolvimento do projeto nos COPs, os impactos são os seguintes: 
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● Geração de empregos diretos com a contratação e  as carteiras de trabalho 

assinadas, recolhimentos de impostos e geração de empregos indiretos; 

●  Atendimentos sociais por profissionais qualificados nos COPs; 

● Retira a criança da rua e do tempo sedentário em casa assistindo TV;  

● Revela talentos esportivos para representar a cidade e o país em competições 

Nacionais e internacionais; 

● Melhorias no desenvolvimento: psicológico, motor e social dos alunos dos 

Centros Olímpicos; 

● Proporciona a inclusão social; 

● Valores de respeito ao próximo e disciplina, os professores e toda a equipe 

estão imbuídos de fazer o melhor em prol dos alunos, onde boa parte vem de 

situação de vulnerabilidade. 

 

 

META (QUALITATIVA) - Treinamento e capacitação dos funcionários de cada 

COP durante o desenvolvimento de toda a proposta pedagógica do Programa. 

 

➢ A meta foi cumprida integralmente, conforme os documentos comprobatórios 

anexados ao processo: relatórios com fotos, cronograma das aulas e treinamentos, 

contendo, data, horários e disciplinas ministradas realizadas na capacitação, 

conforme discriminados no tópico 2 do presente relatório. 

 

Participaram dos treinamentos e capacitações os funcionários do corpo técnico e 

pedagógico dos seguintes COPs: Parque da Vaquejada, Setor O e Sobradinho. 

 

➢ Impacto Social - habilitar a nossa equipe de professores e gestão técnica, 

significa aperfeiçoar o nosso capital humano, para que possam proporcionar 

aos nossos alunos um trabalho de excelência. Outro ponto importante que a 

capacitação pode contribuir é o desenvolvimento da aptidão profissional e um 

olhar humanista voltado à inclusão social. 
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META (QUALITATIVA) - Aquisição de materiais administrativos e pedagógicos 

e uniformização para auxiliar o RH.  

 

⮚ Cumprimento total da meta, quanto à aquisição dos materiais citados, foram 

entregues nos COPs aos seus respectivos responsáveis. Devido os problemas 

enfrentados pelo desabastecimento de alguns produtos no mercado, o IBRES soube com 

maestria buscar as melhores ofertas e prazos de entrega dos produtos destinados ao 

nosso público alvo. 

⮚ Impacto Social – O IBRES procurou dar preferência às pequenas empresas  

de confecção de roupas, tendo em vista o impacto social proporcionado pela geração de 

empregos, renda e arrecadação de impostos. De acordo com o Instituto de Pesquisas 

Econômica Aplicadas, as pequenas empresas no Brasil são responsáveis por 40% dos 15 

milhões de novos empregos gerados no país. Em suma,  a ação em voga  impacta no 

combate à miséria, geração de empregos e maior arrecadação de impostos.  

Ressalta-se que a comprovação desta meta a partir de fotos e recibos encontram-se 

no presente relatório em forma de fotos no tópico 3 e em forma de anexos.  

 

 

META (QUALITATIVA) - Acompanhamento, análise e verificação da qualidade 

do serviço a ser feito pela Equipe Técnica do IBRES em cada COP. 

 

O cumprimento da meta, acompanhamento, análise e verificação da qualidade 

do serviço a ser prestado pela equipe técnica em cada COP, foi mensurado através de 

questionários que avaliaram os professores, a seletiva do PFC de atletismo. Além disso, 

os colaboradores avaliaram o curso de capacitação oferecido a eles pelo IBRES e os 

colaboradores realizaram a avaliação física dos alunos e alunas, sendo que estes dados 

serão analisados de forma longitudinal com o intuito de provar a efetividade dos COPs na 

promoção da saúde, a partir da melhoria dos indicadores de aptidão física para saúde. No 

tópico 6 do presente relatório é possível ter acesso às pesquisas de satisfação. 

Com intuito de promover a excelência no atendimento ao público, de forma 

segura e eficiente, realizamos pesquisas de satisfação que foram elaboradas na 

plataforma Google Forms, sendo destinada para os professores e alunos dos Centros 

Olímpicos e Paraolímpicos do Parque da Vaquejada, do Setor O e de Sobradinho. 
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Desta forma, coletamos dados que nos permitem acompanhar o trabalho em 

desenvolvimento, analisar e verificar a qualidade do serviço que está sendo prestado, 

identificar pontos sensíveis a serem melhorados caso existam e traçar metas para saná-

los. Ressalto também que após a realização de eventos previstos no plano de trabalho 

foram aplicadas pesquisas de satisfação que estão anexas ao presente relatório, 

juntamente com os relatórios dos respectivos eventos.  

Destacamos, a elevada avaliação do curso de formação pelos colaboradores, 

sendo que dentre os 81 colaboradores que responderam aos questionamentos, nenhum 

(0 voluntário) respondeu péssimo, ruim, discordo totalmente ou discordo parcialmente. 

Sendo que em todos os questionamentos as respostas muito bom e excelente ou 

concordo parcialmente ou totalmente foram as respostas de 95% dos respondentes.  

A pesquisa de satisfação da seletiva PFC de atletismo teve como respostas as 

opções muito bom e excelente oscilando entre 83,8 e 97,5 % das respostas. Este dados 

demonstra a qualidade técnica e de organização do evento realizado, além disso, 

demonstra a elevada capacidade da equipe atuante nos COPs, e o potencial que este 

trabalho tem para detectar atletas. 

A avaliação dos professores foi realizada pelos alunos regularmente matriculados 

nos COPs, para fins de compreensão dos pontos positivos e negativos das aulas e 

podermos ajustarmos, oferecendo assim uma aula de qualidade para todos. Foi verificado 

que 90,4% dos respondentes avaliaram as aulas como sendo excelente, 86,8% dos 

respondentes deram nota excelente para a didática dos professores e professoras, e 

94,7% dos professores foram avaliados como excelentes.  

A avaliação física encontra-se em fase de organização e início das análises 

descritivas e estatísticas dos dados, posteriormente temos como objetivos informar os 

resultados obtidos. 

⮚ Impacto Social – O IBRES, através das pesquisas de satisfação realizadas é 

capaz de identificar pontos fortes e fracos do trabalho desenvolvido. De acordo com os 

nossos treinamentos e capacitações preparamos os nossos colaboradores para 

realizarem atendimentos de primeiros socorros, para aplicarem a pedagogia em suas 

aulas da melhor maneira possível tendo como resultado uma aula de excelência. Além 

disso, através da avaliação física nós caracterizamos os indicadores de aptidão física dos 

nossos alunos, fazendo com que os professores tenham um melhor parâmetro para 

prepararem suas aulas e atingirem seus objetivos.  
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Ressalta-se que a comprovação desta meta a partir de fotos e recibos encontram-se 

no presente relatório em forma de fotos no tópico 6, nos anexos 2 de todos os COPS e 

no anexo 8 do Parque da Vaquejada.  

 

 

META (QUALITATIVA) - Realizar, trimestralmente, palestras de cunho esportivo 

e motivacional, relacionado com o desenvolvimento das atividades desportivas em 

cada COP. 

 

PRIMEIRA CAPACITAÇÃO:  

Visando cumprir o estabelecido no Plano de Trabalho, foi realizado em 22 de outubro 

de 2022, o Seminário Modalidades Paralímpicas, o IBRES participou/executou o previsto no 

PLANO DE CAPACITAÇÃO IBRES 2022/2023 cumprimento das metas de capacitações, 

para atender com excelência o setor público com constantes melhorias da qualidade dos 

serviços ofertados à sociedade na presente capacitação continuada de seus servidores, no 

referido evento teve a participação dos COPs: Parque da Vaquejada, Setor “O” e Sobradinho, 

bem como dos COPs: Estrutural, Brazlândia e Recanto das Emas, Gama, Planaltina, Santa 

Maria. 

Descrição do Evento: O Seminário foi realizado no sábado dia 22/10/2022, de 8h às 

18h, na Escola Nacional de Administração Pública. O seminário teve início com a 

apresentação do CETEFE – Associação de Centro de Treinamento de Educação Física 

Especial e do CPB - Comitê Paralímpico Brasileiro, logo após teve a parte teórica da 

modalidade de bocha. Tivemos ainda a parte teórica das modalidades Goalball e do tênis 

em cadeiras de rodas e na parte da tarde fomos para a parte prática de todas as três 

modalidades citadas acima, onde tivemos vivência e a presença de alguns atletas 

paralímpicos. O encerramento foi feito pelo Marcelo Ottoline, coordenador de modalidades 

paralímpicas da Secretaria de Educação, conforme fotos do evento abaixo: 
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SEGUNDA CAPACITAÇÃO:  

 

No dia 07 de novembro foi realizado na Sede do IBRES uma palestra de alinhamento 

sobre a construção dos relatórios e outros documentos relacionados a prestação de contas, 

essa atividade contou com a presença de inúmeros colaboradores do setor administrativo e 

apoio social. Sendo esta uma tarde de palestras e capacitação coordenadas pelo Coronel 

Motta, Coronel Eugênio, Coronel Maciel e o Josafá. Abaixo seguem as fotos da palestra 

motivacional e de desenvolvimento das atividades desportivas: 
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META (QUANTITATIVAS) - ATENDIMENTOS 

➢ Atingir, no mínimo 80%, de alunos matriculados em atividades esportivas 

nos COP do Parque da Vaquejada, Setor O e Sobradinho. 

➢ Promover 80% do atendimento público com qualidade de forma segura e 

eficiente, fomentando o desporto nos respectivos COPs. 

 

➢ META CUMPRIDA - Os Centros Olímpicos e Paralímpicos do Parque da Vaquejada, 

Setor “O” e Sobradinho totalizaram no primeiro quadrimestre a quantidade de 43.271 

(quarenta e três mil, duzentos e setenta e um) atendimentos. A descrição e 

comprovação destes atendimentos pode ser confirmada acessando o tópico 8 do 

presente relatório, os anexos 6 dos COPs Parque da Vaquejada e Setor “O”, além do 

anexo 3 do COP Sobradinho.  

➢ Quando a análise de atendimentos é feita pelo COP, o Parque da Vaquejada tem 

como meta matricular 3.918 alunos matriculados, até o momento foram realizados 

17.180 atendimentos, mais do que 100% da meta determinada. Quanto ao COP do 

Setor O a meta é 5.840 matrículas, até o momento foram realizados 10.740 

atendimentos, e no COP Sobradinho que tem como meta 2.733 matriculados, foram 

realizados 7.416 atendimentos. 

 

➢ Impacto Social e Econômico – Os resultados apresentados quanto aos 

atendimentos nos Centros Olímpicos e Paralímpicos do Parque da Vaquejada, Setor 

O e Sobradinho totalizaram 43.271 (quarenta e três mil, duzentos e setenta e um) 

atendimentos, no período compreendido de agosto a outubro de 2022. Cabe destacar 

que além do atendimento os alunos recebem uniformes e materiais esportivos, além 

do lanche que é servido para os alunos/atletas do projeto futuro campeão (PFC). 

Ressalto também que os alunos dos COPs são atendidos por profissionais 

qualificados (assistente social, profissional de educação física, psicólogo e 

pedagogo). E outros benefícios sociais são alcançados, a saber: 
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● Retira a criança da rua e do tempo sedentário em casa assistindo TV; 

● Revela talentos esportivos para representar a cidade e o país em 

competições Nacionais e internacionais; 

● Melhorias no desenvolvimento psicológico, motor e social dos alunos 

dos Centro Olímpicos; 

●  Proporciona a inclusão social; 

● Agrega valores de respeito ao próximo e disciplina.  Os professores e 

toda a equipe estão imbuídos a fazer o melhor em prol dos alunos, onde 

boa parte vem de situação de vulnerabilidade; 

● Promove a inclusão social das pessoas com deficiência - PCD. 

 

   META (QUANTITATIVA) - ATENDIMENTOS 

➢ Atingir no mínimo 80%, de alunos PCD matriculados em atividades esportivas 

em cada COP.  

➢ Promover a participação de, no mínimo, 60% dos alunos PCD matriculados em 

atividades esportivas, em competições desportivas e/ou amigáveis, de modo a 

fomentar a prática desportiva. 

➢ Meta cumprida - Os Centros Olímpicos e Paraolímpicos do Parque da 

Vaquejada, Setor O e Sobradinho totalizaram no primeiro quadrimestre a 

quantidade de 554 atendimentos, 391 atendimentos e 37 atendimentos, 

respectivamente.  

 

COP PARQUE DA VAQUEJADA 

Semana 2 - 05/09 a 09/09 
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Semana 3 - 12/09 a 16/09 

 

 

Semana 4 - 19/09 a 23/09 

 

 

Semana 5 - 26/09 a 30/09 
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Semana 6 - 01/10 a 09/10 

 

 

Semana 7 - 10/10 a 16/10 
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Semana 8 - 17/10 a 23/10 

 

 

Semana 9 - 24/10 a 29/10 
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COP SETOR O 
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COP SOBRADINHO 
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EUGÊNIO CESAR NOGUEIRA 

Presidente IBRES 

 

CONCLUSÃO 

 

Destarte, nos termos do artigo 60 do Decreto nº 37.843/2016, o Relatório de 

Execução do Objeto – REO, do Termo de Colaboração 01/2022, apresentado no período 

do primeiro quadrimestre (01/08/2022 a 29/11/2022), referente ao processo nº 00220-

00000847/2022-41, descreve as ações desenvolvidas para o efetivo cumprimento do objeto, 

comprovando o alcance das metas e dos resultados esperados no período, Nos documentos 

anexos são apresentados à comprovação do cumprimento das metas, tais como: relatórios 

com fotos, listas de presença, links de vídeos, documentos sobre o grau de satisfação do 

público-alvo, e o relatório de execução financeira (REF). Diante do apresentado cabe ao 

gestor da parceria concluir favoravelmente pela concordância quanto ao cumprimento do 

objeto. 
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ANEXOS 

 

➢ ANEXO I - Contratação de gestão técnica, pedagógica e assessorias (Contábil e Jurídica) - 

Folhas de 1 à 14. 

 

➢ COP PARQUE DA VAQUEJADA 

● ANEXO 1 - Entrega de protetor solar - Folhas de 1 à 10; 

● ANEXO 2 - Relatório de avaliação Física - Folhas de 11 à 118; 

● ANEXO 3 - Parte 1 - Declaração de entrega de uniforme aos alunos - Folhas de 119 à 461; 

● ANEXO 3 - Parte 2 - Declaração de entrega de uniforme aos alunos - Folhas de 462 à 666; 

● ANEXO 4 - Declaração de entrega de uniformes aos colaboradores - Folhas de 667 à 692;  

● ANEXO 5 - Folhas de ponto - Folhas de 693 à 844; 

● ANEXO 6 - Planilha de atendimento mensal (Setembro e Outubro) - Folhas de 845 à 850; 

● ANEXO 7 - Relatório mensal coordenador e GAS - Folhas de 851 à 896; 

● ANEXO 8 - Seletiva PFC Atletismo - Folhas de 897 à 1041; 

● ANEXO 9 - Relatório e lista de presença PLT - Folhas de 1042 à 1067; 

● ANEXO 10 - Relatório de competições esportivas jogos escolares - Folhas de 1068 à 1070; 

● ANEXO 11 - Relatório eventos meeting paraolímpico de atletismo - Folhas de 1071 à 1074; 

● ANEXO 12 - Recibos das entregas dos materiais esportivos, pedagógicos e uniformes - 

Folhas de 1075 à 1099; 

● ANEXO 13 - Planilha de lanches - Folhas de 1100 à 1103; 

● ANEXO 14 - Grade horária dos colaboradores - Folhas de 1104 à 1112; 

● ANEXO 15 - Palestra - Conversando sobre deficiência, conhecimento e inclusão - Folhas 

de 1113 a 1122; 

● ANEXO 16 - Planilha de atendimento mensal (Novembro) - Folhas de 1123 a 1124; 

● ANEXO 17 - Planilha de atendimentos e necessidades da coordenação da pessoa com 

deficiência PCD - Folhas de 1125 a 1127; 

● ANEXO 18 - Relatório mensal coordenador e GAS (Novembro) - Folhas de 1128 a 1144. 

 

➢ COP SETOR O 

● ANEXO 1 - Entrega de protetor solar - Folhas de 1 a 4; 

● ANEXO 2 / Parte 1 - Relatório de avaliação Física - Folhas de 5 a 147; 

● ANEXO 2 / Parte 2 - Relatório de avaliação Física e do Questionário de Prontidão para 

Atividade Física (PAR-Q) - Folhas de 148 a 1771; 

mailto:falecom@ibres.org.br


                                                                                                                      124 

    

 
 

 
QNC 11 Lote 1 – Salas 400 a 405 – Av. Sandu Norte - Taguatinga-DF - CEP 72.115-610  

CNPJ 12.687.473/0001-98 - (61) 99197-0090 
ibres.org.br       falecom@ibres.org.br  

 

● ANEXO 3 - Planilha de atendimento mensal - Folhas de 1772 a 1773; 

● ANEXO 4 - Relatório mensal coordenador e GAS - Folhas de 1774 a 1801; 

● ANEXO 5 - Banco de horas - Folhas de 1802 a 1804; 

● ANEXO 6 - Planilha de atendimento mensal - Folhas de 1805 a 1806; 

● ANEXO 7 - Relatório mensal coordenador e GAS - Folhas de 1807 a 1833; 

● ANEXO 8 - Recibos das entregas dos materiais esportivos, pedagógicos e uniformes - 

Folhas de 1834 a 1857; 
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