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• Cronograma de Ações
Videos Capoeira Cidadã 07/01/2009

• Os videos postados no Youtube, feitos pelos voluntários Chaney "Barbudo" e Livia Kropft,
apresentando o trabalho desenvolvido pela Capoeira Cidadã, se constituíram em uma
importante fonte do nosso trabalho.

Video by livia Kropft (em português)

Video by Barbudo (em inglês)

Pré-inscrição Fevereiro/2009
• Durante todo o mês foram feitos contatos com as escolas públicas da região para divulgação

do projeto captação de novos alunos e busca de parcerias com  as escolas. Conseguimos a
pré-inscrição de 160 interessados em participar do projeto.

Festival de Inscrição 07/03/2009
• Já acertado o inicio das aulas chamamos 80 alunos selecionados entre os pré-inscritos para

participar do festival de inscrição, quando oferecemos as avaliações: Funcional, Psicomotora,
Odontológica, Médica e Sócio-econômica. O evento foi realizado na Academia BODY PLANET,
parceira do projeto em 2008.

As aulas no grêmio da MERCK começam dia 09 de Março.



Inicio das atividades no Grêmio Merck 09/03/2009
• No dia 9 de março foram iniciadas as atividades do Projeto Capoeira Cidadã no Grêmio da

MERCK. As atividades compreendem aulas de capoeira,artesanato e reforço escolar

Aula de
Capoeira

Aula de Artesanato Aula de Apoio
Escolar

        Doação de Mesas e Cadeiras 09/03/2009

•Agradecemos à Escola Suíço -Brasileira, que no
dia 09 de Março, doou mesas e cadeiras para as
aulas de apoio educacional,onde os beneficiários
do Projeto tem aulas de reforço escolar e apoio à
alfabetização.



Comemoração para os aniversariantes do mês 31/03/2009
• Toda última sexta do mês é feita a Comemoração dos aniversariantes dos mês, no dia 31

acumulamos os meses de Janeiro,Fevereiro e Março.

Entrega dos uniformes 31/03/2009
• No dia 17 de abril,os beneficiários do Projeto ganharam o uniforme durante uma animada

roda de capoeira, com a presença de professores convidados.



Voluntário Barbudo – Brown University – 05/06/2009
• Desde o início de junho contamos com a ajuda do "Barbudo",

Chaney Harrison, que veio da Brown University para trabalhar
como voluntário no Projeto Capoeira Cidadã e estudar seus
impactos na comunidade.

Chaney Harrison – “Barbudo”

Gincana Capoeira– 24/04/2009

•Lançamos a GINCANA CAPOEIRA que tem objetivo motivar a melhora do rendimento
escolar, freqüência e comprometimento com as atividades do projeto.
Os cinco alunos que tiverem as cinco maiores pontuações irão participar da CLINICAP,
evento que será realizado nos dias 18 e 19 de Julho, no Pousada Fazenda Imperial com
a participação de capoeiristas de diversos núcleos do Grupo Capoeira Brasil.

Tarefas e pontuações máximas:
Última nota escolar – 20 pontos
Freqüência escolar – 20 pontos
Freqüência no projeto – 20 pontos
Trabalho em grupo (apresentação) – 15 pontos
Pesquisa ou redação (individual) – 15 pontos
Performance nas aulas – 10 pontos



Inauguração do Centro Cultural Capoeira Cidadã – 06/06/2009
• A Festa Junina de Inauguração do CENTRO CULTURAL CAPOEIRA CIDADÃ, foi um sucesso!!!

Agradecemos o apoio da RICA ALIMENTOS e a participação dos responsáveis e amigos do
projeto que tornaram possível a realização desse evento.

•  Apoiadores e voluntários do projeto estavam presentes, brincando e se divertindo junto
com os pais e alunos do projeto.

• No Centro Cultural Capoeira Cidadã funcionará a sede da associação, o acervo cultural
(livros, DVDs e Cds de Capoeira e Cultura Popular), Oficina de artesanato, e o segundo
núcleo do projeto abrindo mais 80 vagas para alunos de escolas públicas da região.
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Turno mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 Média

MANHÃ 79,67% 67,92% 69,09% 56,13% 68,20%

TARDE 74,31% 65,46% 70,16% 64,92% 68,71%

TOTAL 76,38% 66,37% 69,76% 61,74% 68,56%

Freqüência por turno

Turno Ativos Evadiram

Total de
Inscritos
em 2009

%
evasão

Inscrição
completa, mas

ainda não
estão

freqüentando

Somente
Pré-

inscrição
 (Lista de

espera)

Manhã 31 7 38 18,42% 3 22

Tarde 60 11 71 15,49% 10 50

Total
geral

91 18 109 16,51% 13 74

Adesão e evasão



Justificativa de Evasão Total
%
Evasão

A irmã saiu, ele acompanhou 1  

Brigou no projeto, foi chamado atenção, depois
se desligou 1  

Está com baixo rendimento na escola 1  

Hiperativa, conflito dos pais com a atividade 1  

Mudou-se 1  

Não se adaptou aos horários 10 55,56%

Os pais o obrigaram a trabalhar 1  

Lesionou-se em outra atividade 2 11,11%

Total geral 18  

Justificativa de Evasão



Turno Ativos
Vagas

abertas

Total de
vagas

oferecidas
manhã 19 21 40
tarde 41 19 60
Total geral 60 40 100

Grêmio Merck

Vagas por núcleo

Turno Ativos
Vagas

abertas

Total de
vagas

oferecidasmanhã 12
18 30tarde 19
11 30Total geral 31
29 60

Centro Cultural Capoeira Cidadã


