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Relatório Mensal do mês de Julho.  

 
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 

Atender 100 crianças e adolescentes 

 

Atendimento e acompanhamento 

individualizado aos usuários e suas 

famílias; visitas técnicas ao CRAS e 

Conselho Tutelar para encaminhamento 

de usuários e inserções ao Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos. 

Atendimento do Serviço Social com os 

usuários e suas famílias, por meio de 

demandas espontâneas e prioritárias. 

Garantia da Proteção Social dos usuários 

e suas famílias, na prevenção das 

Ocorrências de situações de 

vulnerabilidade social no território de 

abrangência do CRAS; no 

fortalecimento do vínculo familiar e 

comunitário. 
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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. 

 

Atividades foram desenvolvidas através 

de confecções manuais de brinquedos e 

artigos de decoração; dinâmicas de 

trabalho em equipe, permeado pelo 

esporte; leituras de livros culturais, 

regionais e filmes para a ampliação do 

universo informacional; acessibilidade 

do mundo digital com a ampliação do 

território e pertença social através do 

“google maps”; desenvolvimento da 

comunicação em libras com o intuito de 

despertar o desejo de inclusão; e 

apresentações de teatros desenvolvendo 

competências, habilidades; a fim de 

resgatar autoestima, incentivar a 

criatividade. 

Desenvolvido por meio das oficinas de 

Artesanatos, Esportes, Formação 

Humana; Informática; Leitura Lúdica; 

Libras; Teatro;  

 

 

 

Desenvolvimento do espaço de 

convívio grupal, potencialidades, 

proporcionando o exercício ao senso 

crítico, ao protagonismo; autonomia; 

promoção e respeito mútuo, ampliação 

do universo informacional e cultural dos 

usuários.  
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Figura 1 Formação Educadores 18/07/2018 

META 3 ATIVIDADES ESTRATÉGIAS IMPACTO SOCIAL 

Reuniões e formação com a Equipe 

Técnica, Avaliação do Projeto, 

Planejamento. 

Pontuado com a equipe técnica aspectos 

que necessitam de aperfeiçoamento no 

cotidiano do serviço ofertado; e a 

compreensão do cenário atual do projeto 

e o futuro a ser construído. 

Traçado e refletido com os educadores o 

perfil dos usuários e famílias atendidas; 

e executar por meio das oficinas a 

abrangência, amplitude e intervenções 

territoriais. 

- Reunião com a Equipe Técnica, 

Avaliação do projeto e Planejamento do 

mês de agosto. 

- Formação com a equipe de educadores. 

 

Capacitação diante dos objetivos do 

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de vínculos, a fim de que 

as atividades ofertadas sejam um 

meio/estratégia para prevenir situações 

de risco social e fortalecer o vínculo 

familiar e comunitário. 
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Figura 2 Atividade na praça 07/07/2018 Figura 3 Atividade na praça 07/07/2018 

 

Figura 4 Atividade na praça 07/07/2018 

 

META 4 ATIVIDADES ESTRATÉGIAS IMPACTO SOCIAL 

Garantir acesso a 75% das crianças e 

adolescentes atendidos, inclusive com 

a participação da família, sempre que 

possível; as atividades culturais, de 

lazer e inserção à rede pública de 

ensino. 

 

Desenvolvimento de atividades com os 

usuários e suas famílias; convivência 

comunitária, proporcionadas através de 

recreações, na qual envolveram as 

crianças/adolescentes e suas famílias. 

- Dia de esporte/lazer na praça, com os 

usuários e suas famílias. 

- Passeio ao Parque Ecológico.  

- Festa Julina Comunitária. 

Fortalecimento dos vínculos familiares; 

garantia do atendimento aos indivíduos 

como um todo, usuários e suas famílias, 

no fortalecimento do papel protetivo. 

Acesso ao território, as atividades 

culturais proporcionadas e a 

convivência comunitária. 
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Figura 9 Festa Julina 28/07/2018 

 

Figura 10 Festa Julina 28/07/2018 

 

Figura 11 Festa Julina 28/07/2018 

 

Figura 5 Passeio ao Pq. Ecológico19/07/2018 

 

Figura 6 Passeio ao Pq. Ecológico19/07/2018 

 

Figura 7 Passeio ao Pq. Ecológico19/07/2018 

 

Figura 8 Passeio ao Pq. Ecológico19/07/2018 

 

Figura 12 Festa Julina 28/07/2018 
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