
 

                

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2020 

PROJETO LA SALLE EDUCAÇÃO PELO ESPORTE E CULTURA 

 

Prezado (a), 

Inicialmente queremos agradecer a sua doação de IR no ano de 2019, foi fundamental para o 

seguimento das atividades do projeto. 

O ano de 2020 foi atípico e as atividades do projeto não ocorreram conforme havíamos 

planejado, no entanto, conseguimos dar sequência mesmo de forma diferenciada. Abaixo segue 

relatório de como ocorreu o ano de 2020 para o projeto LASAEEC. 

Relatório das Atividades: 

No ano de 2020, o projeto LASAEEC iniciou com a oferta das duas oficinas (Voleibol e 

Teatro). As oficinas iniciaram suas atividades normalmente e assim seguiram até março, quando 

iniciou a pandemia e entramos na fase das atividades remotas.  

A Oficina de teatro seguiu suas atividades remotas até o mês de Agosto, onde via Whatsapp 

a professora manteve o contato semanal e sugeria atividades relacionadas ao teatro. A partir do mês 

de Agosto, por solicitação das crianças, as atividades da oficina foram suspensas até o ano de 2021. 

A oficina de Voleibol, seguiu suas atividades remotas durante todo o restante do período em 

2020, finalizando suas atividades junto com o ano letivo do Colégio La Salle Medianeira, em 16 de 

Dezembro. Via whatsapp, o professor manteve o contato semanal com os adolescentes, enviando 

vídeos, textos e abrindo discussões sobre conhecimentos teóricos, práticos e curiosidades 

relacionadas ao voleibol. O professor obteve grande êxito quanto a participação do grupo. 

Não conseguimos realizar grandes atividades e nem ampliar nossa oferta de oficinas em 2020, 

mas realizamos o que estava ao nosso alcance. Esperamos que em 2021 possamos voltar aos poucos 

a ativa e ampliar novamente nossas atividades. 

 

Prezado (a) doador (a), 

Ficaremos muito agradecidos em poder contar novamente com sua doação de IR! Cada 

doação, é muito importante, pois garante a continuidade das oficinas que já estão ativas e abrem 

possibilidade de novas ofertas. 

Alguns dados importantes para doação na 1ª etapa: A 1ª etapa de doação vai até o dia 31/12/2020 

e pode ser feita via depósito na conta: Banrisul, ag 0587, conta 0403704508. Nesta etapa pode ser doado 6% 

do imposto a pagar. IMPORTANTE: Enviar uma cópia do comprovante do depósito para Carla, via whatsapp 

(55) 984256676, para que possa ser providenciado o recibo a ser usado no ato da declaração de IR. 

Agradecemos o seu carinho e apoio ao projeto! Desejamos um excelente 2021 para você e sua família! 

Com gratidão, 

Equipe do Projeto LASAEEC 


