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Relatório Mensal de Setembro  
 

Instituição: Casa Betânia de Guaratinguetá 
Serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/ Proteção Social Básica 
Edital/Termo de Colaboração: 003/2017 
Período de Execução:  Início: 01/01/2018 Término: 31/12/2021 
Técnico responsável:  Arina Domingues Moreira 
Objetivo: Estimular a construção de identidade, possibilitando a ampliação do universo informacional, artístico, bem como estimular o desenvolvimento de 
potencialidades, protagonismo e autonomia. 
Número de atendidos: 100 
 

META 1 ATIVIDADES ESTRATÉGIAS IMPACTO SOCIAL 

Crianças e adolescentes de 

06 a 15 anos. Atingir 75% 

do público alvo. 

Desenvolver um espaço de convívio 

grupal, potencialidades, proporcionar 

o exercício ao senso crítico, ao 

protagonismo; autonomia; promoção 

e respeito mútuo, ampliação do 

As atividades foram desenvolvidas através Inserções; 
atendimento; e acompanhamento individualizado aos 
usuários e suas famílias; com o Serviço Social. Também 
com a interação dos usuários por meio das oficinas; na 
oficina de Leitura Lúdica desenvolveu com as crianças 
o conhecimento da história de Guaratinguetá/SP, por 
meio das escritas e fotos. Em Libras foi realizado 
brincadeiras, músicas, para memorização dos sinais e 
curiosidades. No Artesanato, trabalhou-se uma 
sequência fotográfica, impressa, recortada e colada em 
uma folha A3, onde os educandos inseriram seu cenário 

Realizado por meio do Serviço 

Social com os usuários e suas 

famílias, através de demandas 

espontâneas e prioritárias. 

Também, por meio das oficinas: 

Esporte, que acontece quatro 

vezes na semana; Teatro uma 

vez; Leitura Lúdica, uma vez; 

Garantia da atuação preventiva e 

protetiva dos usuários e suas 

famílias em vulnerabilidade social, 

através da Proteção Social básica 

com a articulação em rede, no 

fortalecimento do vínculo familiar 

e comunitário. 
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universo informacional e cultural dos 

usuários.  

 
 

social/territorial utilizando materiais diversos. E, com o 
intuito do trabalho em equipe, desenvolver a atenção e 
criatividade, foi realizado em conjunto a escolha e 
separação das lãs, em seguida no formato para a criação 
dos pompons, e então a confecção e montagem dos 
chaveiros. 
Na dança, através do Hip-Hop discutido e apresentado 
as crianças os motivos que levaram o surgimento do 
Estilo, o desenvolvimento dos movimentos, os mais 
executados e conhecidos. Os diferentes costumes 
vindos de outro país, os tipos de músicas e forma de se 
expressar. Nas atividades do Teatro, realizou-se com 
texto que desenvolva um didático interesse para o dia 
da criança, o engajamento do grupo para as atividades 
em conjunto e segurança na leitura. Jogos Teatrais 
baseados na didática de Viola Spolin onde fornece a 
didática educativa. Em Roda Crítica, foi refletido 
acerca do SER no mundo, na compreensão do papel 
social de cada educando enquanto cidadão, 
visualizando os grupos sociais na qual cada um se 
insere; a relação com o outro; o comportamento social 
esperado nos locais frequentados e nos grupos nas quais 
frequentam. Em Formação Humana, desenvolveu-se a 

Formação Humana, uma vez; 

Dança, uma vez; Libras, uma 

vez; Roda Crítica, uma vez; 

Artesanato, duas vezes; e 

Informática, uma vez. 
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partir da apresentação do ECA- Estatuto da Criança e 
do Adolescente, os seus mínimos direitos básicos, e 
uma reflexão sobre aquilo que eles compreendem sobre 
o direito de ser crianças, diante da própria realidade que 
se insere. 
Com o Esporte, foram desenvolvidos jogos educativos 
e lúdicos e o desenvolvimento de habilidades de futsal. 
Na Ginástica Rítmica, foi trabalhado a autoestima, 
confiança, o respeito; a criatividade e o protagonismo, 
por meio das aulas práticas com aquecimento, 
alongamento, passagem das coreografias inteiras e em 
partes, correções individuais. Apreensão dos 
movimentos novos com a bola; aperfeiçoamento dos 
movimentos coreográficos; aquecimento, alongamento 
em dupla, prática de movimentos isolados, passagem 
das coreografias. Em Judô, trabalhou o fortalecimento 
da autoestima e a segurança do educando, através de 
atividades desenvolvidas com o estímulo e valorização 
do respeito, a concentração, o equilíbrio psicoativo e a 
saúde física através de exercícios individuais e em 
grupo, promovendo a valorização da própria vida e da 
vida em sociedade. 
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Na oficina de Informática foi discutido sobre os pontos 
positivos e negativos do meio digital. Exercícios 
envolvendo jogos e uso de pesquisa.  

META 2 ATIVIDADES ESTRATÉGIAS IMPACTO SOCIAL 

Crianças e adolescentes de 
15 a 17 anos. Atingir 75% 
do público alvo. 

Desenvolver um espaço de convívio 
grupal, potencialidades, proporcionar 
o exercício ao senso crítico, ao 
protagonismo; autonomia; promoção 
e respeito mútuo, ampliação do 
universo informacional e cultural dos 
usuários.  

 
 

As atividades foram desenvolvidas através Inserções; 
atendimento; e acompanhamento individualizado aos 
usuários e suas famílias; com o Serviço Social. Também 
com a interação dos usuários por meio das oficinas;  
Em Inglês foi desenvolvido a memorização por meio de 
documentários e um filme, “Escritores da Liberdade”, 
músicas e suas histórias críticas. Na oficina de Libras, 
foi apresentado a apostila de sinais de estados e cores, 
jogos em equipe sobre a curiosidade de cada região, 
compreendendo as diferenças culturais e os 
conhecimentos de músicas diferentes e culturais. 
Na dança, a atividade foi desenvolvida através do Hip-
Hop, discutido e apresentado os motivos que levaram o 
surgimento do Estilo, o desenvolvimento dos 
movimentos, os mais executados e conhecidos. Os 
diferentes costumes vindos de outro país, os tipos de 

Realizado por meio do Serviço 

Social com os usuários e suas 

famílias, através de demandas 

espontâneas e prioritárias. 

Também, por meio das oficinas: 

Informática, duas vezes por 

semana; Esporte, três vezes; 

Libras, uma vez; Teatro, uma 

vez; Dança, uma vez; Inglês, 

uma vez; Roda Crítica, uma vez; 

Sexualidade, uma vez; e 

Formação Humana, uma vez. 

Garantia da atuação preventiva e 

protetiva dos usuários e suas 

famílias em vulnerabilidade social, 

através da Proteção Social básica 

com a articulação em rede, no 

fortalecimento do vínculo familiar 

e comunitário. 
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músicas e forma de se expressar. E ensaios para prática 
e desenvolvimento de habilidades. 
Com o Teatro, foi desenvolvido leituras e a partir de 
questionamentos e posicionamentos, foi-se realizando 
montagem de uma peça de teatro. O aprimoramento 
sobre o estudo do texto e a frente protagonista de estar 
em cena. E, o desenvolvimento das habilidades em 
prática. Em Roda Crítica, foi refletido acerca do SER 
no mundo, na compreensão do papel social de cada 
educando enquanto cidadão, visualizando os grupos 
sociais na qual cada um se insere; a relação com o outro; 
o comportamento social esperado nos locais 
frequentados e nos grupos nas quais frequentam. 
Sobre a oficina de Sexualidade, desenvolveu-se acerca 
de refletir quem eu sou; a compreensão a si, enquanto 
ser no mundo. A percepção de suas características, o 
desenvolvimento da própria sexualidade e a do outro. A 
compreensão dos questionamentos próprios enquanto 
juventude, a sexualidade como uma construção, com o 
intuito de desconstruir preconceitos e mitos existentes. 
Em Formação Humana, foi desenvolvido sobre a 
construção de identidade a partir da dinâmica ‘Mosaico 
da vida’ e a reflexão de fatos que marcaram suas vidas. 

E, através do passeio territorial, 

visita a FEG-UNESP. Também, a 

participação na Pré-Conferência 

da Criança e Adolescente em 

Potim. 
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Na oficina de Informática foi discutido sobre os pontos 
positivos e negativos do meio digital. Exercícios 
envolvendo jogos e uso de pesquisa. Atualização das 
ferramentas ao construir um trabalho escolar, através de 
exercício criado com digitação e utilização das 
ferramentas do Word. 
Com o Esporte, foi aprimorado as habilidades na 
modalidade de futsal, na qual desenvolveu-se atividades 
de toque e chute, adquirindo conhecimento sobre o 
esquema tático no futsal e o esquema 3x1. Também, 
aprimorado as habilidades na modalidade de vôlei, 
desenvolvido atividades de saque, orientação em 
relação as posições dos jogadores em quadra. Na 
Ginástica Rítmica, foi trabalhado a autoestima, 
confiança, o respeito; a criatividade e o protagonismo, 
por meio das aulas práticas com aquecimento, 
alongamento, passagem das coreografias inteiras e em 
partes, correções individuais. Apreensão dos 
movimentos novos com a bola; aperfeiçoamento dos 
movimentos coreográficos; aquecimento, alongamento 
em dupla, prática de movimentos isolados, passagem 
das coreografias. Em Judô, trabalhou o fortalecimento 
da autoestima e a segurança do educando, através de 
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atividades desenvolvidas com o estímulo e valorização 
do respeito, a concentração, o equilíbrio psicoativo e a 
saúde física através de exercícios individuais e em 
grupo, promovendo a valorização da própria vida e da 
vida em sociedade. 
Participação da Equipe técnica e um educando da Casa 
Betânia, como representatividade do projeto, na Pré- 
conferência da Criança e Adolescente em Potim, para 
discutir os direitos básicos e desenvolver uma atividade 
de reflexão e senso crítico sobre a realidade. 

META 3 ATIVIDADES ESTRATÉGIAS IMPACTO SOCIAL 

Reuniões e formação com a Equipe 

Técnica, Avaliação do Projeto, 

Planejamento. 

- Avaliação com a Equipe Técnica sobre o andamento 
das atividades ofertadas; e o planejamento do mês de 
outubro. 
- Capacitação sobre o SCFV, com o intuito de fortalecer 
os objetivos do Serviço e compreender de forma mais 
profunda as fragmentações das relações sociais e as 
vulnerabilidades por meio de uma análise de 
conjuntura, na qual impacta diretamente na realidade 
dos usuários e buscar estratégias para se trabalhar em 
oficinas. 

-Reunião com a Equipe Técnica. 

-Capacitação SCFV- Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos- promovido pela 

PAULUS, oferecido a Técnicos e 

Educadores do Projeto. 

-Reunião com a equipe do 

CRAS- Centro de Referência de 

Aumento da qualidade do serviço 

ofertado. Capacitação de técnicos e 

educadores, a fim de que as 

atividades ofertadas possam dar 

respostas as demandas dos 

usuários. Cumprindo com o papel 

protetivo e preventivo, como 

objetivo do Serviço de 
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Figura 1 Visita a FEG- 05/09/2018 

Figura 4 Capacitação Paulus 13/09/2018 Figura 5 Capacitação Paulus 14/09/2018 

Figura 2 Visita a FEG- 05/09/2018 Figura 3 Visita a FEG- 05/09/2018 

- A reunião com a equipe do CRAS, foi discutido e 
sanado as dúvidas sobre os pontos a melhorar diante do 
relatório de prestação de conta. 

Assistência Social- Parque do 

Sol. 

Convivência e Fortalecimento de 

Vínculo. 
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Figura 8 Reunião Equipe CRAS 26/09/2018 

Figura 6 Pré-Conferência Criança e Adolescente 05/09/2018 Figura 7 Pré-Conferência Criança e Adolescente 05/09/2018 

Figura 9 Reunião Equipe CRAS 26/09/2018 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

________________________________ 
Arina Domingues Moreira 

Assistente Social 
CRESS 61.258 9ª Região                                            


