Escola Superior de Educação Física de Jundiaí
Coordenação de Extensão
Relatório semestral de projeto de extensão

(Nome do Projeto)

Período: 1.o semestre de 2019

Proponente:

gratuito / pago
(apague o que não for aplicável)
piloto / isolado / contínuo
(apague o que não for aplicável)

Público-alvo: (alunos ESEF, idosos, público em geral, ...)
Data da primeira (dia/mês/2018) e da última aula (dia/mês/2018)

Objetivo(s): (copie os objetivos conforme foram colocados na proposta do projeto)
Avaliação (descrição do procedimento):
Resultados da avaliação: (o que observou, o que mediu: melhoras observadas em relação aos objetivos)
Os objetivos foram atingidos? (confrontando os resultados da avaliação, depoimentos de usuários, etc com
os objetivos propostos)
Aprendizagens mais significativas do proponente: (o que VOCÊ aprendeu ao desenvolver o projeto: o que
você agora está fazendo diferente de antes do início do projeto)
Aprendizagens mais significativas dos bolsistas atuantes: (o que bolsistas, voluntários ou outros auxiliares
(se houver) aprenderam ao desenvolver o projeto)
Aprendizagens mais significativas dos usuários (participantes):
Caso o projeto seja continuado ou reeditado: modificações a serem implantadas em projeto subsequente
similar: (sugestões de melhoria: o que fazer diferente para melhor atingir os objetivos do projeto ou da
Extensão como um todo)
Nr de aulas dadas:

duração de cada aula:

Nr de horas de preparação pelo proponente e bolsistas (estimado, somatória total):
Nr de participantes na primeira aula:

na última aula:

Nr médio de participantes por aula ao longo do período:
Investimento recursos materiais (R$):

pessoais (R$): (será preenchido pela coordenação)

Receita obtida (R$): (será preenchido pela coordenação)

Comentários adicionais: (Escreva aqui o que você gostaria de dizer sobre o projeto, sua participação, a
participação de outros, que não tenha sido mencionado acima; sugestões, críticas, ...)

Anexar entre três e seis fotos do desenvolvimento do projeto e entre cinco e oito depoimentos de usuários
participantes, com identificação do depoente.
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Instruções de preenchimento:
Responda sucintamente cada item, sempre que possível com números.
Ao preencher, apague os textos em azul e coloque os seus textos no lugar.
As fotos e os depoimentos devem ser inseridos no relatório.
Após completar, por favor enviar por email para extensão@esef.br
Se tiver dúvidas, procure a Graziela.
Antes de imprimir o relatório, apague o parágrafo “Instruções de preenchimento”.

