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RELATÓRIO MENSAL 
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. 
 
 

 INFORMAÇÕES DO RELATÓRIO                                                                               NÚMERO DE ATENDIDOS 

 

 

 

 

 

 

Número do relatório mensal: 10 

Período do Relatório (mês/ano): Outubro 
Nº de Atendidos 

MESES Outubro 

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 
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ANÁLISE DO PÚBLICO ALVO DE OUTUBRO DE 2018 

Usuário em Situação Prioritária:  

1- Em situação de Isolamento 
2- Trabalho infantil 
3- Vivência de Violência, ou negligência 
4- Fora da escola ou defasagem escolar superior a 2 anos 
5- Em situação de acolhimento 
6- Em cumprimento do MSE em meio aberto 
7- Egressos de medidas Socioeducativas 
8- Situação de Abuso e ou / exploração sexual 
9- Crianças e adolescentes em situação de rua 
10- Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência 
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LISTA DE USUÁRIOS / SCFV – MÊS: OUTUBRO 

 

Nº Nome NIS Prioritário Movimentação/Observações 

1.  Alice dos Santos 21256736505 N  

2.  Ana Carla de Aquino Rosas 21231282861  3  

3.  Ana Carolina Pereira Alves 21263668269 N  

4.  Ana Cecilia Boaventura da Silva  23729166979 1 Incluída 23/08/2018  

5.  Anna Luiza Paim de Oliveira 21210421188  3   

6.  Aquilles Lázaro Pinheiro de Carvalho Santos 23666977088 N Incluída 11/07/2018  

7.  Arthur Augusto de Brito Ambrózio  23826882365 N (NIS INCLUÍDO EM JULHO)  

8.  Bruno Henrique Santos Souza 21236153652 N   
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9.  Carlos Vinícius Santos Silva Já fez o cadastro único  N Incluída 30/08/2018  

10.  Cecilia Sthefany Romeiro Raymundo  16676633702 N  

11.  Daberson Lucinda de Sousa 23733738256 N   

12.  Davi Gabriel Silva Costa 21231522501   4   

13.  Deilson Lucinda de Sousa 23733738248 N  

14.  Denis Samuel Silva Costa 21243609712   N   

15.  Edy Carlos de Aquino Rosas 21213764760 3  

16.  Evelyn de Fátima Moraes  23733511189 N  

17.  Ezequiel Correia Reis 23723373484 N   

18.  Gabriela de Castro Silveira  Já fez o cadastro único N Incluída 30/08/2018  

19.  Gabriela Paim de Oliveira  22019389184 N  

20.  Gabrielli Victoria Nunes  23757144488 N   

21.  Gabrielli Vitória dos Santos de Souza 16309879805 N   

22.  Geovana Nascimento dos Santos 23622758887 N  
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23.  Giovanna Paim de Oliveira 16327540725  3  

24.  Guilherme Augusto da Silva Santos 16284182822  N  

25.  Isabelle dos Santos Ordine  16337386591 N   

26.  Jennifer Luisa de Carvalho Batista 16326526079 N   

27.  Jhenifer Vitoria da Conceição Bernardes  23791185361  N  

28.  João Gabriel de Brito Ambrózio  23826883450 N (NIS INCLUÍDO EM JULHO)  

29.  João Kaliel César Silva  16335767113 N  

30.  João Leandro Valias 23829600328 N (NIS INCLUÍDO EM AGOSTO)  

31.  João Pedro da Silva 16326438617 1   

32.  João Rafael Peres Thomaz 23723396492 3  

33.  Jorge Augusto Boaventura da Silva 23729166987 1 Incluída 23/08/2018  

34.  José Carlos de Castro Silveira Neto Já fez o cadastro único N Incluída 30/08/2018  

35.  Júlia Albertina Flor Alvarenga 23728578726 1   

36.  Kaik Henrique Lourenço Gonçalves 23726956065 N  
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37.  Kaio Henrique Lourenço 20791503229 3   

38.  Kauã da Silva Monteiro Araújo  16513840776 3  

39.  Kauã Henrique Moreira Pereira 16463515591 N  

40.  Kaylane Aparecida dos Santos Pereira 16343804944 N   

41.  Ketelyn Dias Mota 23737673574 3  

42.  Kiane Kristina Silva de Jesus 22800413068 1  

43.  Larissa Cristina Florêncio da Conceição 20731666385  3   

44.  Leonardo Henrike Alvarenga Hasmann 16495994541 3   

45.  Letícia Correa de Carvalho 23698291165 N Incluída 11/07/2018  

46.  Letícia da Conceição Marins 20436813275 1   

47.  Letícia Ketlin da Silva Moreira 21018346939 8   

48.  Lucca Gabriel Neves Bedaque Luciano 16487287815 3 Incluída 11/07/2018  

49.  Luciano Henrique Santos Souza 16484325937 8   

50.  Luis Augusto Caetano Andrade  23631363652  N  
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51.  Luiz Fernando dos Santos Almeida  22811095224 3   

52.  Luiz Guilherme Rocha Cerqueira 16518133512 N   

53.  Luiz Gustavo Geraldo Ambrózio  23807386250 N   

54.  Luiz Henrique da Costa Esbano 16463094693  3 e 4   

55.  Luiz Miguel da Silva 16487676749  1   

56.  Luiz Miguel Matias Gonzaga Pereira 20734316601 N   

57.  Luka do Prado Palmeira Binotto 23722179161 10  

58.  Marcelo Augusto da Silva Francisco 20429881015 4   

59.  Marcos Vinícios da Silva 16503836733 3   

60.  Maria Cecilia Ribeiro da Silva 23651877740 3 Incluída 11/07/2018  

61.  Maria Clara Justino de Oliveira 23622740082 N  

62.  Maria Eduarda da Silva Grilo 16487692507  1   

63.  Maria Eduarda Florêncio França 16500935935  3  

64.  Maria Karolainy Alves Klinger 22809412579 N Incluída 18/05/2018  
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65.  Maria Vitoria dos Santos Ordine 16512061773 3   

66.  Maria Vitória Florêncio Santos  23775424764 3  

67.  Mariana Vitória Monteiro Sene de Souza 23722176588 N  

68.  Matheus Dantas 23732099780 N  

69.  Matheus Vitor Romeiro Raimundo 23652618072 N Incluída 11/07/2018  

70.  Melissa Giovana Florêncio Gonçalves  23627589889 N  

71.  Miguel de Paula Veloso 23729168254 1  

72.  Miguel dos Reis Jesus 16522069963 1  

73.  Miguel Guimarães Maciel Sales 23671999574 N  

74.  Murilo Henrique Thomaz  Zacarias  23723396476  3   

75.  Natieli Aparecida Oliveira de Paula 16666530943 3 Incluída 27/07/2018  

76.  Paulo Ricardo Pereira Alves 16695782653 N  

77.  Pedro Augusto Alves Feitoza 23819626448 2 (NIS INCLUÍDO EM JUNHO)  

78.  Pedro Eduardo Florêncio Gonçalves  23627589870  N   
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79.  Pietro Aron Siqueira Pereira 23710598504  1  

80.  Rafael Nascimento dos Santos 23622761349 N  

81.  Rafaela Justino Oliveira 23648849162 N  

82.  Rakelly Vitória Germano Rodrigues 16683344966 3  

83.  Rayssa Tayna Florencio 16637604845  3   

84.  Sarah de Souza Macedo  16679828997 3  

85.  Sarah Yarah Pinheiro de Carvalho 16681964401 N Incluída 11/07/2018  

86.  Sophia Cristina Silva Cerino 23668767021 N  

87.  Taiana Pereira Alves 16660994646 3  

88.  Thales Pereira dos Santos 16599795316 4  

89.  Thayla de Oliveira Silvestre  23606643485 1  

90.  Victor Hugo Ferreira  23785593216 N  

91.  Vinicius Henrique Francisco Ramos da Silva 23714412138 N   

92.  Vinicius Toledo Francisco 16639219612 N Incluída 11/07/2018  
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DESLIGAMENTOS 

1.  
 

Gabriel Costa Alves  Encaminhado ao CRAS N Desligamento 29/06/2018 

2.  Gabriel José Faustino Augusto  Encaminhado ao CRAS N Desligamento 29/06/2018 

3.  Diego Felipe dos Santos Já trouxe o protocolo 1 Desligamento 04/07/2018 

4.  Emily Caroline Gonçalves Galvão 23630101840 N Desligamento 18/05/2018 

5.  Gabriela Florêncio Gonçalves  22006690840 N Desligamento 29/06/2018 

93.  Vitória Pereira Martins da Silva 23795823737 1  

94.  Yasmin da Silva Costa Teli 23759565014 3 Incluída 11/07/2018  

95.  Yasmin da Silva Mota 23812117726 N Incluída 11/07/2018  

96.  Yasmin Vitória Rodrigues 23735688752 1   

97.  Jady Cristina Alves de Santana  23728357606  1 Reinclusão 25/09/2018  

98.  Marcos Miguel Oliveira Santos 16503519738 N Incluído 25/09/2018  

99.  Evelyn Vitória Santos Gica 23728925426 N Incluída 25/09/2018  

100.  Vinicius Guillem da Silva (Vai pegar no CRAS-tem 

BF) 

8 Incluído 06/11/2018  
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6.  Henry Valério de Abreu Silva 21241022412 3 Desligamento 18/05/2018 

7.  Juan Pablo Justino 16347752167 N Desligamento 29/06/2018 

8.  Kayo Rafael Praxades Pereira 16345301591 N Desligamento 18/05/2018 

9.  Larissa Oliveira dos Santos Ribeiro 16456238456 5 Desligamento 18/05/2018 

10.  Luan Matheus Barbosa do Prado 16502898794 N Desligamento 18/05/2018 

11.  Lucas Tadeu Barbosa do Prado 16502908900 N Desligamento 18/05/2018 

12.  Maria Clara Campos de Lima 22807710610 N Desligamento 24/05/2018 

13.  Mikaelle Jhones Rozas Oliveira da Silva Já fez o agendamento 1 e 3 Desligamento 11/06/2018 

14.  Nicolas Augusto Gonçalves Galvão 23630101832 N Desligamento 18/05/2018 

15.  Yasmim Kamily Barbosa da Silva 22006933123 N Desligamento 18/05/2018 

16.  Paulo Alexandre Florêncio Gonçalves 16686304558 1 Desligamento 29/06/2018 

17.  Marcos Fernando Mina de Souza Oliveira 23742326291 N Desligamento 17/08/2018 

18.  Ana Laura Guimarães Maciel Valentim 23671933891 N Desligamento 17/08/2018 

19.  Guilherme Luiz Pereira Lima  163127893588 3 Desligamento 17/08/2018 
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20.  Maria Isabel Fioravante Arneiro 22802640037 3 Desligamento 22/08/2018 

21.  Lukas David da Silva Castilho 23727128190 1 Desligamento 28/08/2018 

22.  Fernanda Cristine de Carvalho Delfino 23734698738 1 Desligamento 19/09/2018 

23.  Ana Beatriz da Silva Pereira 23690188918 8 Desligamento 20/09/2018 

24.  Anna Salomão de Oliveira Ribeiro Cursino  21216633047 3 Desligamento 20/09/2018 

25.  Mariana Kathleen Batista Di Marques Já fez o cadastro único N Desligamento 06/11/2018 

(Falta de interesse) 
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Objetivos 1 e 3 Atividade: Formação 
Humana 

Estratégias Impacto Social 

Propiciar o 
desenvolvimento 
do protagonismo 
e da autonomia 
das crianças e 
adolescentes, a 

partir dos 
interesses, 
demandas, 

habilidades e 
potencialidades 

em esporte, 
cultura, meio 

ambiente, 
valores 

humanos 

Rodas de conversas e 
oficinas com o tema 
Sonhar, Direitos 
Humanos, Conflitos de 
Vida e Projeto de Vida.  
 

Com o tema Sonhar e Direitos Humanos, os educandos na dinâmica 
elencaram 5 sonhos e conforme as situações da vida quais teriam 
dificuldade em se realizar, o que mexe na frustação sendo demonstrada 
com irritação. Na sequência, a abordagem foi com 10 princípios importante 
do Estatuto da Criança e Adolescente em que muitas vezes não 
persistimos nas nossas metas, não questionamos e acabamos aceitando 
aquilo que imposto para nos mesmo que isso tenha que acabar com 
nossos sonhos, que para a busca de mudanças é também necessário ter 
uma consciência política e pesquisar para estarmos embasado na lei para 
argumentar. 
O Conflito da Vida foi abordado em roda de conversa, apresentação de um 
vídeo com o enredo falando sobre um adolescente que não consegue 
resolver seus problemas e fica se automutilando, mas ele entende que se 
cortar só vai arrumar mais conflito pessoal e familiar e que tem que tentar 
resolver sem fugir destes problemas. A proposta na roda de conversa  foi 
questionando os educandos como podemos resolver nosso conflitos 
pessoais  sem nos violentar, na interação os educandos foram 
apresentando sugestão para solução dos conflitos, após foi dado com 
prática colocar no papel um conflito que eles tem  e querem  tentar 
resolver, até final o mês de novembro precisam buscar a solução e ao 
encontrar dificuldades este processo será debatido na roda de conversa 
para buscar novas ideias e formas para solucionar o conflito.  
O tema “Um outro mundo é possível” a turma dos educandos pequenos foi 
apresentado um vídeo da turma da Mônica que fala sobre a destruição do 
planeta e o que vamos fazer para defender o planeta.  Através de um papel 
de sulfite os educandos tiveram que mostrar como está o mundo hoje e 
como eu desejo que mundo seja. E no Projeto de Vida os educandos estão 
perpassando por todos os temas trabalhados montando um livro. 

 
Os educandos estão mais 
comunicativos e protagonistas na 
oficina, expressando mais o que 
sentem, pedindo ajuda e expondo 
os sentimentos que os afligem e 
que refletem no comportamento. 
Em relação ao ECA, um grupo de 
educandos usaram a 
argumentação dos seus direitos 
para mudar uma situação de lazer 
na escola, o que foi aceito pela 
diretora por saberem que 
acontecendo a forma correta e 
respeitosa a reivindicação foi 
aceita pela escola, o que impactou 
na autoestima e no 
reconhecimento enquanto sujeitos 
de direitos.  
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Fotos da Oficina Formação Humana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: Atividade Conflito da Vida                                                                                                          2: Atividade Conflito da Vida 
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Objetivo 1 Atividade - Esporte Estratégias Impacto Social 

Propiciar o 
desenvolvimento do 
protagonismo e da 

autonomia das crianças 
e adolescentes, a partir 

dos interesses, 
demandas, habilidades 
e potencialidades em 
esporte, cultura, meio 

ambiente, valores 
humanos 

✓ Roda de conversas com temas de 
comportamentos 

✓ Exercícios de passe, domínio, controle e 
condução de bola e exercício de 
marcação com desvantagens (2 contra 3 
e 1 contra 2) 

✓ Quem sou eu? Jogo da Vida  
✓ Jogos com regras modificadas, como stop 

and go (quando se para o Jogo e faz uma 
intervenção para explicar o jogo) além de 
jogos de tabuleiros para trabalhar 
estratégicas e pensamento rápido e jogos 
de equipe além de atividades de 
sensibilização de inclusão com olhos 
vendados para se colocar no lugar do 
outro e perceber as dificuldades do 
próximo com dificuldade visual  

 

Utilizar de exercícios de futebol 
para melhorar a coordenação 
motora básica, criando a 
consciência corporal e assim 
aprender, ou melhor, treinar o 
ato de pensar antes de agir , 
além de atividades recreativas 
com o propósito do respeito ao 
próximo, protagonismo dentro 
e fora do campo, dando a cada 
educando uma forma de 
melhorar um ponto negativo da 
sua personalidade para obter 
como resultado a reflexão e a 
conquista de que é possível 
conquistar novos paradigmas 
do seu comportamento.  
Circuito com diferentes 
equipamentos (cone, arco, 
corda...). 

De acordo com as atividades mencionada 
pudemos perceber uma houve melhora no 
trabalho coletivo e no desenvolvimento do 
protagonismo observado ao conduzirem e 
mediarem os exercícios proposto, exercendo a 
escuta e escrita e colocando as sugestões dos 
educandos para remodelar e evoluir o trabalho 
na oficina. Este crescimento participativo ficou 
mais evidente após a participação dos eventos 
da CopaMazza, em Lorena, do FEST – Festival 
da Juventude Salesiana, de amistosos com os 
educandos de outras entidades do Serviço de 
Convivência de Fortalecimento de Vínculos: na 
parte da manhã, as turmas das meninas e dos 
meninos estão mais envolvidas e com mais 
vontade de participar do esporte, estão mais 
responsáveis e melhorar o comportamento. Na 
parte da tarde: as meninas que venceram a 
CopaMazza mostraram mais confiança por 
conseguirem vencer a insegurança e o 
nervosismo que uma competição causa, 
demonstram mais paciência e motivação para 
não desistir diante de um desafio. Por parte dos 
meninos houve melhora no comportamento e 
protagonismo. 
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Objetivo 1 Atividade: Educação 
Ambiental 

Estratégias Impacto Social 

Propiciar o 
desenvolvimento 

do protagonismo e 
da autonomia das 

crianças e 
adolescentes, a 

partir dos 
interesses, 
demandas, 

habilidades e 
potencialidades em 

esporte, cultura, 
meio ambiente, 

valores humanos 

Limpeza de Horta 
Produção de Sementes  
Colheita e venda  
Ecossistema engarrafado  
Oficina de reutilização com a 
Turma da Unesp  
 

Valorizar o trabalho dos educandos mostrando que 
a área ambiental gera muitos empregos no Brasil 
ensinando como um produto de qualidade pode ser 
vendido, assim foi realizado um dia de venda de 
hortaliças plantado pelas crianças e adolescentes, 
toda a renda foi revertida para que os mesmos 
comprassem algum produto para as turmas. E que 
para manter a qualidade é necessário cuidar da 
horta e desenvolver melhorias no plantio, assim 
iniciamos a manutenção das pragas e ervas 
daninhas da horta para um futuro plantio, produção 
de sementário e a preparação para o ecossistema 
engarrafados para festa da Família e a colheita para 
venda por fim a reutilização de matérias sucata 
realizado pela UNESP na oficina.  
  

A venda das hortaliças realizada pelo 
educador foi considerada positiva, os 
educandos acompanharam todo o processo e 
perceberam o impacto e a responsabilidade 
para cuidar do plantio. A venda também foi o 
resultado motivacional de todo o ciclo de 
aprendizagem durante as oficinas realizadas. 
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Foto: Educação Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1: Colheita do Plantio de Hortaliças                                                                     2: Dia de Venda da Educação Ambiental 
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Objetivo 1 Atividade: Ginástica Rítmica Estratégias Impacto Social 

Propiciar o 
desenvolvimento do 
protagonismo e da 

autonomia das crianças 
e adolescentes, a partir 

dos interesses, 
demandas, habilidades 
e potencialidades em 
esporte, cultura, meio 

ambiente, valores 
humanos 

✓ Continuidade com as atividades de 
aquecimento e alongamento em grupo, 
duplas ou trio para estimular a integração e 
a melhora de todas. 
✓ Aprender e continuarem aprendendo 
as novas series “obrigatórias” por idade e 
nível em preparação competição na Casa 
Betânia  
✓ Aprimoramento dos exercícios já 
aprendidos, que estão presentes nas series 
em forma de atividade lúdicas e cooperativa, 
com música e que estimule a aprendizagem 
e criatividade 
 

Trabalhar a dimensão sociopolítica 
através da participação em 
competição, inserida no meio que vive 
e na sociedade, além da preparação 
para competição integração na Casa 
Betânia que será realizado no próximo 
mês com nova Coreografia de GR 
utilizando as coreografias em partes, 
juntando em duplas, trios ou grupos 
para assim haver uma melhora no 
interagir. 

 
 

A participação na Copa Integração de 
Ginastica Rítmica de Guaratinguetá, no 
mês de setembro, teve como resultado a 
motivação para se dedicar mais as 
atividades, participar de novos eventos, 
mais confiança e qualidade na dedicação 
da oficina, observada na evolução dos 
exercícios e aprimoramento dos passos 
e das séries desenvolvidas na ginástica 
rítmica.  
. 
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Objetivo 1 Atividade: Danças Urbanas Estratégias Impacto Social 

Propiciar o 
desenvolvimento do 
protagonismo e da 

autonomia das crianças 
e adolescentes, a partir 

dos interesses, 
demandas, habilidades 
e potencialidades em 
esporte, cultura, meio 

ambiente, valores 
humanos 

✓ Aprender as técnicas de 

dança como: fundamentos, 

bases e equilíbrios;  

✓ Desenvolver força, 

resistência, flexibilidade. 

✓ Aprender especificamente 

as danças urbanas. 

✓ Montar sequências 

coreográficas, 

✓ Desenvolver uma 

coreografia e participar de 

apresentações 

(Apresentação Fest 2018). 

✓ Ensaios para 

apresentações 

Proporcionar aos educandos o serviço, o 

conhecimento do seu próprio corpo trabalhando os 

movimentos corporais, como: lateralidade,  

coordenação motora, disciplina, respeito mútuo e 

atenção concentrada. Levar o educando a 

comunicar-se e relacionar-se bem com os demais 

a fim de manter harmonia, disciplina, união e 

interação dos grupos quando necessário na 

oficina.  

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 os adolescentes 

desenvolveram uma coreografia, adquirimos 

camisetas pretas para trabalhar grafismo para 

fazer o figurino da apresentação. 

Início na oficina educandos com dificuldade motora e 

deficiência, a acolhida incidiu pela conquista afetiva e 

respeito às diferenças individuais. Por conseguinte, 

do trabalho individual pelo estímulo do trabalho 

colaborativo partindo do princípio da valorização da 

diversidade, o movimento que é produzido por cada 

um e pelos outros, enriquecem a Dança e o trabalho 

em parceria. A forma como é desenvolvido o trabalho 

passa pelo acolhimento, experimento, respeito que 

reflete na dança desenvolvida. O resultado é 90% de 

interesse a prática da atividade, seja na dança, 

participando na ajuda da oficina, controle de talentos, 

incentivando sempre, e visando o comportamento, 

respeito, a solidariedade e a cooperação. Neste mês 

foi especial para os educandos que participam do 

festival da Juventude salesiana, o FEST em São 

Paulo em que apresentaram uma coreografia, o que 

impactou na autoestima, confiança e valorizou o 

trabalho desenvolvido. 
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Fotos: Danças Urbanas – Participação no FEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  Foto 1 e 2: FEST conta com apresentação cultural e esportiva 

das escolas e obras sociais salesianas 

 

Foto 3 (acima): Apresentação de dança urbana dos 

adolescentes da Casa do Puríssimo no FEST 
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Objetivo 1 Atividade: Artesanato Estratégias Impacto Social 

Propiciar o 
desenvolvimento do 
protagonismo e da 

autonomia das crianças 
e adolescentes, a partir 

dos interesses, 
demandas, habilidades 
e potencialidades em 
esporte, cultura, meio 

ambiente, valores 
humanos 

Recorte, colagem e 
pintura com moldes 
fazendo origami de 
borboleta e flor que 
serão usadas nas 
decorações da Festa da 
Família e confecção de 
cartões de Natal para 
concurso da Inspetoria e 
rodas de conversas 
sobre regras e 
comportamento nas 
atividades.  
  

Desenvolver o Mural da Vida colocando os 

acontecimentos marcantes da nossa Vida, 

além de fazer alguns questionamentos como: 

Qual foi o dia mais marcante da minha vida? E 

como esse acontecimento afetou a minha vida? 

Que atitude devia ser tomado perante esse 

acontecimento em mudar ou melhorar? Após 

estes questionamentos, a colocação de outras 

frases, fotos, perguntas os educandos 

partilharam suas experiências sobre o mural 

através de uma roda de conversa mostrando o 

mural e falando um pouco no que havia em seu 

mural de especial. 

 

Despertar a consciência coletiva, fazendo-os respeitarem seu 
ambiente e entendimento do pertencimento, divididos em grupos 
para as atividades criando o sentido de coletividade, zelo pelo 
material utilizado sem desperdício, organização e limpeza da sala. 
Devido a essas estratégias dos grupos, orientar sobre o desperdício 
e organização da sala os educandos estão criando senso de 
pertença pelo ambiente da oficina de artesanato sabendo dividir os 
materiais para os colegas, o que facilita a solidariedade e respeito 
pelo outro, fiscalizando os próprios educandos, cobrando a 
organização e cuidado com os materiais. 
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Objetivo 1 Atividade: Teatro Estratégias Impacto Social 

Propiciar o 
desenvolvimento do 
protagonismo e da 

autonomia das crianças 
e adolescentes, a partir 

dos interesses, 
demandas, habilidades 
e potencialidades em 
esporte, cultura, meio 

ambiente, valores 
humanos 

As atividades estão pautadas no trabalho 
corporal e vocal visando sempre 
apresentação entre eles, para os 
educadores e educandos, a proposta é 
preparar para se colocar diante das 
situações da vida cotidiana e na 
preparação de futuro sendo que os 
esquetes realizadas são pensadas e 
ensaiadas partindo da realidades e 
acontecimentos rotineiros do dia a dia. 
  

Trabalhar a desinibição partindo do ambiente 
livre, estimular a expressividade corporal, vocal e 
proporcionar o protagonismo e autonomia no 
desenvolvimento da oficina. A cada término de 
oficina é feita apresentações para os demais 
membros do projeto rompendo assim as 
barreiras da sala e enfrentando o público, 
mostrar toda sua autonomia e criação na 
elaboração dos esquetes trazendo assim 
assuntos que aproxima da sua realidade criando 
uma   aproximação do teatro para suas vidas 
tornando o teatro mais natural.  
 
 

Os educandos estão cada vez mais interessados 
na oficina querendo contar mais histórias do 
cotidiano, expressar seus sentimentos e se 
apresentar aos colegas, demonstrando mais 
confiança, facilidade no relacionamento e mais 
abertos à temas que convivem, seja na escola, 
família e comunidade. 
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Foto: Teatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Foto 1: Esquetes do Cotidiano preparação na oficina                   Foto 2: Apresentação para as turmas do projeto 
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Objetivo 2 
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 

Primavera das Mulheres: com 
os temas Outubro Rosa, Saúde 
Mental da Mulher e Direito da 
Mulher 

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. O evento recebeu uma avaliação muito 

positiva pelas mulheres posteriormente e sem dúvida 
terá uma nova edição 
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Foto: Primavera das Mulheres 

 

Foto 1, 2, 3: As mulheres das famílias atendidas no projeto 

social e palestrantes no evento Primavera das Mulheres 
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Objetivo 3 
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, 
mercado de trabalho, 
bullying, projeto de 

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

2021; 

Roda de Conversa com 
usuários adolescentes Direito 
da Mulher 

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. 
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ENAS 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. 

 

FOTO: ENAS 

 

 

Foto: 100 educadores da Rede Salesiana de Ação Social  participaram o ENAS 2018 que 

teve como temas de trabalho: Direitos Humanos de Crianças, Adolescentes e Jovens; 

Fortalecimento da família e a Ação socioeducativa de resultados. 
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SEMANA DA CRIANÇA 
 
 
Na semana da Criança, 08 a 11 de outubro foi realizado atividades recreativas e de integração que contou com a participação dos usuários do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos da Obra Auxiliar da Santa Cruz, que no dia 11 disputaram um jogo de futebol.  

 
 
2 – Recreação entre os participantes do projeto 

 

 

3 – O lanche foi servido para todas as turmas 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

1. Jogo recreativo entre os times da Casa do Puríssimo e Obra Auxiliar da  

Santa Cruz 
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RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO 
  

 

Guaratinguetá, 10 de novembro de 2018. 

 

 

 

_____________________________ 

Mariana Brito Horta Nogueira 
Assistente Social 

CRES 52.103 
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PROTOCOLO DE ENTREGA – RELATÓRIO OUTUBRO DE 2018 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

    
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 

 

DATA DE RECEBIMENTO:  


