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Relatório Mensal do mês de Abril.  

 
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:  Tobias Henrique Gonçalves Rodrigues 

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 

Atender as 100 crianças e adolescentes 
 

Atendimento individualizado do 

Serviço Social aos usuários, tendo uma 

análise socioeconômica para que 

houvesse a inserção no serviço 

ofertado. 

Divulgação por entre a rede, como 

CRAS, instituições, escolas, postos 

médicos, etc. 

Redução da Ocorrência de situações de 

vulnerabilidade social no território de 

abrangência do CRAS; 

Prevenção da ocorrência de riscos 

sociais, seu agravamento ou 

reincidência no território de 

abrangência do CRAS; 

Ampliação do acesso aos direitos 

sociassistenciais; 

Aumento de acessos a serviços 

socioassistenciais e setoriais. 
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Meta 2 ATIVIDADES ESTRATÉGIAS IMPACTO SOCIAL 

Desenvolver por meio das atividades a 

consciência de pertença social, 

identidade, potencialidades, 

habilidades, talentos e propiciar sua 

formação cidadã. 

 

Semana da cidadania, oficinas de 

Leitura Lúdica, Orientação Vocacional, 

Formação Humana, Roda Crítica, 

Informática, Inglês, Técnicas 

Administrativas, Judô, Teatro, 

Esportes. 

Palestras: Uso abusivo de drogas 

Vivenciar experiências pautadas pelo 

respeito a si próprio e aos outros, 

fundamentadas em princípios éticos de 

justiça e cidadania; 

Vivenciar experiências que possibilitem 

o desenvolvimento de potencialidades e 

ampliação do universo informacional e 

cultural;  

 

Melhoria da qualidade de vida dos 

usuários e suas famílias, Aumento no 

número de jovens que conheçam as 

instâncias de denúncia e recurso em 

casos de violação de direitos; Aumento 

no número de jovens autônomos e 

participantes na vida familiar e 

comunitária, com plena informação 

sobre direitos e deveres; reduzir, junto a 

outras políticas públicas, índices de 

violência; entre os jovens; uso/abuso de 

drogas; doenças sexualmente 

transmissíveis e gravidez precoce; 

Redução e prevenção de situações de de 

isolamento social e de 

institucionalização. 
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Figura 1 Palestra Uso Abusivo de Drogas 03/04/2018 
Figura 3 Semana da cidadania 10/04/2018 

 

 

 

 

  

Figura 1 semana da cidadania 10/04/2018 
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Meta 3 ATIVIDADES ESTRATÉGIAS IMPACTO SOCIAL 

Passeios e Torneios Visita a Fazenda Esperança, Visita a 

Biblioteca Municipal de Guaratinguetá, 

Torneio AJS CUP (Articulação 

Juventude Salesiana);Peça o Jardim 

Secreto 

Estimular a participação na vida 

pública do território e desenvolver 

competências para a compreensão 

crítica da realidade social e do mundo 

moderno; 

Potencializar e qualificar as 

ações dos grupos do SCFV. Trata-se de 

subterfúgios para promover a 

convivência, as 

conversações e os fazeres por meio dos 

quais os vínculos entre os usuários e 

entre estes e os 

profissionais são construídos. 

Promover acessos a serviços setoriais, 

em especial das políticas de educação, 

saúde, cultura, esporte e lazer existentes 

no território, contribuindo para o 

usufruto dos usuários aos demais 

direitos; 

Favorecer o desenvolvimento de 

atividades intergeracionais, propiciando 

trocas de experiências e vivências, 

fortalecendo o respeito, a solidariedade 

e 

os vínculos familiares e comunitários 
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Figura 5 Passeio ao Teatro, Peça Jardim 
Secreto 28/04/2018 

Figura 6 Torneio AJS Cup 27/04/2018 

Figura 7 Visita a Fazenda Esperança 15/04/2018 

Figura 8 Torneio AJS Cup 27/04/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Visita á Biblioteca Municipal de Guaratinguetá 
13/04/2018 
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Meta 4 ATIVIDADES ESTRATÉGIAS IMPACTO SOCIAL 

Reuniões e formação com a Equipe 

Técnica, Avaliação do Projeto, 

Planejamento 

Reunião e formação com a Equipe 

Técnica, Avaliação do projeto, e 

Planejamento 

Estudar o acesso a informações sobre 
direitos sociais, civis e políticos e 
condições sobre o seu usufruto; 
Avaliar críticas recebidas, expressões 
opiniões e reivindicações; 
Planejar ações e melhorias pautadas na 
avaliação 

Redução das ocorrências de situações 

de vulnerabilidade social; Prevenção da 

ocorrência de riscos sociais, seu 

agravamento ou reincidência; Aumento 

de acessos a serviços sociassistenciais e 

setoriais; Ampliação do acesso aos 

direitos socioassistenciais; Melhoria da 

qualidade de vida dos usuários e suas 

famílias. 
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Tobias Henrique Gonçalves Rodrigues 
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