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RELATÓRIO TRIMESTRAL  
DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

     
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

 

INSTITUIÇÃO: Casa do Puríssimo Coração de Maria 
SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos. 
EDITAL/TERMO DE COLABORAÇÃO: nº 02/2018 
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 de Janeiro de 2018 à 31 de Dezembro de 2021 
TÉCNICO RESPONSÁVEL: Mariana Brito Horta Nogueira 
OBJETIVO: Contribuir para o fortalecimento da identidade pessoal e coletiva de 100 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, de 2018 a 2021, 
por meio de atividades socioeducativas para que tenham seus vínculos familiares e comunitários fortalecidos. 
 
NÚMERO DE ATENDIDOS: 100 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos 
 

           

  INFORMAÇÕES DO RELATÓRIO                                                                       NÚMERO DE ATENDIDOS 

                     

 

Número do relatório trimestral: 04 

Período do Relatório (mês/ano): Outubro/Novembro/Dezembro  

Nº de Atendidos 

MESES Outubro/Novembro/Dezembro 

EXECUTADAS 100 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS - CRONOGRAMA 

Reuniões, eventos e atividades formativas: 

Outubro Programação  

01  Reunião CMAS – Assistência Social 

02 Reunião Equipe Técnica e Educadores 

04 Reunião do CMDCA – Assistência Social 

05 Visita da FEG Robótica 

10 Reunião Estágio Serviço Social - UNITAU 

07 a 11 Semana da Criança 

20 Participação dos adolescentes no FEST – Festival da Juventude Salesiana - SP 

22 Primavera das Mulheres 

30 e 31 Encontro Nacional da Ação Social Salesiana – ENAS - SP 

 

 

Novembro Programação  

01  Reunião do CMDCA – participação da Assistente Social 

05 Reunião do CMAS – participação da Assistente Social 

14 Reunião de Avaliação e Planejamento – Educadores e Equipe Técnica 

20 Ciclo de Convivência – Consciência Negra 

22 Passeio no Parque Ecológico  

30 Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Guaratinguetá 

30 Campeonato de Ginástica Rítmica da Casa do Puríssimo e Casa Betânia 
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Dezembro Programação  

03 Reunião do CMAS – participação da Assistente Social 

06 Reunião do CMDCA – participação da Assistente Social 

05 Passeio dos Adolescentes para Paraty 

07 Festival de Dança de GR – Prefeitura Municipal 

10 Festa das Crianças 

12 Passeio das Crianças no Parque Aquático 

14 Festa da Família  

18 a 20 Colônia de Férias 

26,27 e 28 Estudo para o desenvolvimento do Plano de Ação das Atividades com base na Rede Salesiana de Ação Social 
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METAS, ETAPAS E INDICADORES FÍSICOS PREVISTOS E EXECUTADOS 

 

METAS  PREVISTO ANUAL REALIZADO TRIMESTRE ESTRATÉGIAS ANEXOS 

Promover a 
integração entre os 

participantes e 
propiciar o 

desenvolvimento 
do protagonismo e 
da autonomia de 
100 crianças e 

adolescentes de 06 
a 15 anos, entre 

2018 e 2021, a partir 
dos interesses, 

demandas, 
habilidades e 

potencialidades em 
esporte, cultura, 
meio ambiente, 

valores humanos; 

Oficinas 
socioeducativas de 

esporte, cultura, 
meio ambiente, 
dança urbana, 

formação humana de 
Segunda à Sexta-

feira, das 8h às 
11h30 e das 13h às 

16h30. 

 Outubro, Novembro e 
Dezembro: 

152 horas de oficinas em 
outubro 

136 horas de oficinas em 
novembro 

110 horas de oficinas e 
eventos em dezembro 

 

 Despertar a consciência coletiva, fazendo-os 
respeitarem seu ambiente e entendimento do 
pertencimento, o protagonismo na execução das 
atividades, vivência comunitária por meio das 
atividades de esporte e cultura fora da instituição, 
educação e consciência do seu meio ambiente, 
melhora na coordenação motora nas atividades de 
esporte e cultura. 

Presença mensal: Outubro - 
82,55% ; Novembro - 

80,99%, Dezembro - 89,07%; 
Lista de Presença; Fotos e 

Relatórios Mensais 

3 participações em 
eventos esportivos, 

ambientais e 
culturais no ano;  

Participação do FEST, Festival 
Juventude Salesiana que é o 
encontro das escolas e obras 
salesianas para um dia de 
apresentação de cultura, esporte 
e lazer para os adolescentes;  

A participação no festival da Juventude Salesiana, o 
FEST em São Paulo, deu a oportunidade de 
integração das casas salesianas que também 
executam projeto social e cada uma apresentar uma 
atividade cultural, resultando na autoestima, 
confiança e valorização do trabalho executado. 
 

Copa Integração de Ginastica 
Rítmica de Guaratinguetá, no 
mês de setembro, com usuárias 
da oficina de GR;  

Trabalhou a dimensão sociopolítica através da 
participação em competição, inserida no meio que 

vive e na sociedade. 
 Copa de GR da Casa Betânia e 

Festival de Dança de GR do 
Município de Guaratinguetá 
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2 excursões e 
passeios 

educacionais com os 
usuários no ano;  

Os adolescentes foram levados 
para Paraty – RJ pela sua 
importância história, área 
ambiental e qualidade das praias. 
Os usuários visitam o centro 
histórico, a Casa da Cultura e a 
praia. O que se alia às oficinas de 
teatro, artesanato, educação 
ambiental, formação humana. 

  
 O direito de descanso, lazer e ao divertimento é 
reconhecido pelo artigo 31 da Convenção dos 
Direitos da Criança, ao expor seus sonhos de ir à 
praia e ao parque aquático, percebe-se a 
necessidade que os usuários têm de se divertirem, 
tendo em vista suas ambições e sua faixa etária.  
 
O resultado foi apresentado no bom comportamento 
fora do projeto, o relacionamento com os 
educadores e entre os usuários com respeito, 
autoestima, alegria, comprometimento com as 
regras e exigências para os cuidados pessoais 
durante o passeio 
 

Para as crianças o sonho foi 
realizado ao leva-los no parque 
aquático em Pindamonhangaba 
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ENCONTRO NACIONAL AÇÃO SOCIAL SALESIANA 2018 

Nos dias 30 e 31 de outubro, a equipe técnica da Casa do Puríssimo Coração de Maria participou em São Paulo com aproximadamente 100 educadores das obras 

que compõem o Polo São Paulo da Rede Salesiana Brasil de Ação Social para o Encontro Nacional de Ação Social, o ENAS. O evento teve como objetivo introduzir os três 

compromissos fundamentais da RSB-Social como instrumento de ação a partir do território e traçar um caminho para a ressignificação da ação social salesiana em rede. 

O ENAS foi coordenado pelos diretores executivos da RSB-Social, Pe. Agnaldo Soares de Lima e Ir. Silvia Aparecida da Silva e pelas animadoras do Polo SP, Rosemeire 

Gomes. O evento também contou com o apoio da secretária da RSB-Social, Fernanda Vieira e dos jovens aprendizes do Centro Juvenil Salesiano Dom Bosco, do Alto da 

Lapa, capital. 

A dinâmica do encontro foi prática e em cada período Pe. Agnaldo apresentou dados sobre a promoção dos direitos humanos de crianças adolescentes e jovens, o 

fortalecimento da família e a ação socioeducativa de resultados. 

Sobre os direitos humanos, Pe. Agnaldo ressaltou que é necessário cada vez mais uma articulação em rede, e não apenas dentro do ambiente salesiano, mas a realização de 

parcerias com outros órgãos e entidades para que se possa dar maior abrangência, relevância e visibilidade à ação. Neste sentido também é importante a participação efetiva 

e não apenas representativa dos educadores salesianos nos espaços de controle social, como conselhos, fóruns e coletivos que tratem de temas relacionados às crianças e 

aos jovens. 

Sobre família, Pe. Agnaldo chamou reforçou a importância de se ter nas casas salesianas um acompanhamento processual das famílias como proposta educadora, 

animando seus membros à atitude educativa que tem na obra social salesiana seu espaço de referência para articulação, relacionamento, compromisso e comportamento 

transformador de si, do outro e da comunidade. 

Falando sobre a ação socioeducativa de resultados, que está diretamente ligada aos dois compromissos anteriores, o diretor da RSB-Social destacou que temos boas 

leis no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto da Juventude e um sistema de medidas socioeducativas que vai além de enviar os jovens para a Fundação Casa, 

mas envolve outros órgãos e esferas de governo, porém que as leis e o sistema de medidas socioeducativas não funcionam, o que priva crianças e jovens de seus direitos e 

os colocam e em uma situação de vulnerabilidade em que acabam tornando-se vítimas. “Querem reduzir a maioridade penal em vez de garantir que as leis e os direitos sejam 

aplicados, mas se esquecem que esses jovens vão sair da prisão”. 
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Cada um dos três compromissos contou com trabalhos em grupo onde os educadores elencaram avanços, fragilidades, metas e caminhos operacionais sobre os 

mesmos. Para concretizar os trabalhos, no último quarto do encontro os educadores se reuniram pelos Grupos de Trabalhos - GT´s em que estão inseridos no Polo SP – 

Articulação Política, Consolidação da Rede e Sustentabilidade – e elencaram prioridades para serem trabalhadas no próximo ano. 

 

CRAS PARQUE SÃO FRANCISCO 

 

As famílias participaram da festa do final do ano organizado pela Secretaria de Assistência Social e oferecido pelo CRAS Parque São Francisco, 

foram várias fotos, agradecimentos e elogios à festa no Parque Ecológico. 
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Reunião com responsáveis  

METAS  PREVISTO ANUAL REALIZADO TRIMESTRAL ESTRATÉGIAS ANEXOS 

Aprimorar a relação 
de 65% das famílias 

com os usuários 
visando o 

fortalecimento da 
família por meio de 

reuniões, 
encontros e 

atendimento da 
equipe técnica, 

entre 2018 e 2021 

6 palestras 
direcionadas com 
questões de 
relacionamento 
familiar; 

Outubro - Momento de convivência e 
formação para as mães, avós e demais 
familiares do sexo feminino, o encontro 
foi realizado no dia 23 de outubro. As 

mulheres foram acolhidas por uma 
violonista e receberam uma fitinha rosa 
da campanha do Outubro Rosa. Para 
roda de conversa, contamos com a 

participação das palestrantes: 
Ginecologista Dra. Fabíola Mayela que 

abordou o tema Outubro Rosa, 
prevenção e DST; Dra. Darlene 

Ultramari, delegada titular da Delegacia 
da Mulher que abordou o tema Direito 
da Mulher; Analice Pasquini, psicóloga 
que abordou sobre Autoestima e Saúde 

Mental da Mulher. Na final da 
apresentação aconteceu a entrega das 

cartas das crianças para as mães e 
responsáveis, seguido de um lanche e 

apresentação musical de música 
popular brasileira da cantora Sônia 

Santos.  

Grande adesão das responsáveis 
(67 responsáveis presentes) e 

participação total de 77 
participantes. O evento Primavera 

das Mulheres - As mulheres 
aderiam a proposta desde o 

início, vieram vestidas de rosa, 
utilizaram o bóton da campanha e 

fizeram diversas perguntas 
durante a roda de conversa. Ao 
final as participantes recorreram 
as palestrantes novamente, onde 
as profissionais puderam atender 

prontamente as demandas e 
duvidas de forma individualizada. 
As mães e responsáveis também 

puderam dialogar entre si no 
momento de convivência, onde 
fizeram trocas de experiências e 
vivencias umas com as outras.  

Lista de Presença; 
Fotos e Relatórios 

Mensais 
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2 eventos com a 
participação familiar; 

Dezembro  -  Foi realizada no dia 14 de 
dezembro a Festa da Família com a 

participação dos familiares, 
responsáveis e voluntários com os 

usuários apresentando peça de teatro, 
dança urbana, ginástica rítmica, material 

produzido nas oficinas durante o 
decorrer do ano. 

No total participaram 328 
familiares que teve as 

apresentações e jantar servido na 
sequência 

 Atendimento e 
acompanhamento da 
Assistente Social 

Novembro - Foi realizada 90 
atendimentos às famílias de forma 
individual para atualização de dados, 
realização de estudo socioeconômico e 
orientação e mediação 
socioassistencial. Cada atendimento 
com média de duração de 40 minutos, 
um dos documentos utilizados foi 
seguindo a orientação da Secretaria 
Municipal de Assistência Social para o 
GESUAS. 

As famílias atualizaram a 
documentação, a situação 
cadastral do CADÙNICO, 

momento de escuta e 
acompanhamento das famílias e 
identificação das vulnerabilidades 
para adequação de prioridade na 
execução do projeto no decorrer 

do contrato 2019 à 2021. 
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Ciclo de Convivência 

METAS  PREVISTO 
ANUAL 

REALIZADO TRIMESTRAL ESTRATÉGIAS ANEXOS 

Atuar com abordagem 
preventiva para 

superação dos riscos e 
violência que afetam as 

100 crianças e os 
adolescentes de 06 a 15 

anos, por meio de 
encontros educativos 

com temas de interesse 
geral ou específico a 

cada faixa etária como: 
violência, sexualidade, 

nutrição, meio 
ambiente, drogadição, 

Desenvolver 12 
Ciclo de 

Convivências com 
temas trabalhados 

nas oficinas 
socioeducativas 

No dia 04 de outubro a assistente social da 
entidade realizou uma roda de conversa sobre 

Direito da Mulher, dessa vez envolvendo também 
os meninos da turma dos pré-adolescentes e 
adolescentes. O dialogo partiu das situações 

vivenciadas por eles no dia a dia, como a falta de 
respeito e a utilização de palavras de baixo calão 
para se referir as meninas; o respeito ao corpo da 

mulher e casos de violência contra a mulher, 
finalizando sobre a questão do feminicídio. Após a 
roda de conversa e de acordo com a demanda das 

próprias meninas, foi passado o filme “As 
Sufragistas” que trata sobre o processo de luta das 

mulheres para conquistar o voto nos anos 20 

Momentos de diálogo e reflexão 
fortalece a convivência entre os 
usuários e seu reconhecimento 
enquanto sujeito de direitos. 
Participação e partilhas de vivências 
dos adolescentes. 

Lista de Presença; 
Fotos e Relatórios 

Mensais 
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mercado de trabalho, 
bullying, projeto de 

vida; numa proposta de 
melhoria da qualidade 
de vida entre 2018 e 

2021; 

Foram realizados trabalhos e reflexões sobre o Dia 
da Consciência Negra com a presença de Yara e 
Ana, militantes de movimentos sociais e da causa 
negra em Guaratinguetá. As meninas fizeram um 

resgate e valorização de nomes de grandes 
personalidades negras na história de nosso país, 
roda de conversa sobre a atualidade dos negros e 

a necessidade constante de luta contra o racismo e 
afirmação de direitos dos negros e negras. 

A educadora Larissa, da GR, já viveu na Angola e 
apresentou objetos e vídeos para mostrar a 

realidade de como vive o povo local, a influência da 
Rede Salesiana no trabalho com a comunidade. 

Foi uma possibilidade de valorizar a 
cultura negra, de falar sobre racismo e 
direitos 

Os usuários da Casa do Puríssimo Coração de 
Maria realizaram no dia 29 de novembro a Pré-
Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente debatendo os eixos propostos e 
formulando propostas para o debate da 
Conferência Municipal. 

A Pré e a Conferência estimularam a 
participação do tema político e garantia 
de direitos às crianças e adolescentes. 
Para os usuários do projeto é a 
segunda participação com temas 
direcionados ao protagonismo juvenil, 
participação política na construção da 
cidadania na III Conferência de Jovens 
Líderes das Obrais Sociais Salesianas.  
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A Casa do Puríssimo Coração de Maria recebeu no 
dia 30 de novembro, a XI Conferência Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, organizado 
pelo Conselho Municipal dos Direitos e da Criança 
que teve como objetivo central mobilizar os 
integrantes do Sistema de Garantia de Direitos - 
SGD, crianças, adolescentes e a sociedade para a 
construção de propostas voltadas para a afirmação 
do princípio da proteção integral de crianças e 
adolescentes nas políticas públicas, fortalecendo as 
estratégias/ações de enfrentamento às violências e 
considerando a diversidade. O tema Central da 
Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente: Proteção Integral, Diversidade e 
Enfrentamento das Violências. Eixos Temáticos: 1. 
Garantia dos Direitos e Políticas Públicas Integradas 
e de Inclusão Social; 2. Prevenção e Enfrentamento 
da Violência Contra Crianças e Adolescentes; 3. 
Orçamento e Financiamento das Políticas para 
Crianças e Adolescentes; 4. Participação, 
Comunicação Social e Protagonismo de Crianças e 
Adolescentes; 5. Espaços de Gestão e Controle 
Social das Políticas Públicas de Promoção, 
Proteção e Defesa dos Direitos das Crianças e 
Adolescentes 

As propostas trazidas pelos usuários 
serviram de base para avaliação do 
projeto social e está sendo preparado 
uma adequação da mesma para o 
desenvolvimento de uma oficina 
direcionada à cidadania, participação 
política, garantia de direitos e outros 
temas de formação das crianças e 
adolescentes a ser executada no 
decorrer de 2019 após aprovação de 
adequação do Plano de Trabalho.  
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RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO 

  

 

 

Guaratinguetá, 10 de janeiro de 2019 

 

 

 

 

 

_________________________               _____________________________ 
Maria Guadalupe Lara Briceño                      Mariana Brito Horta Nogueira 
        Presidente                                                    Assistente Social 
                                                                                CRES 52.103 


