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Relatório Mensal de Novembro 
 

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 por meio do Serviço 
Social, através de atendimento; acompanhamento 
individualizado aos usuários e suas famílias; e a 
realização de rematrículas e orientação sobre o NIS- 
Número de Identificação Social para o ano de 2019. 

Aconteceu também, a reunião dos responsáveis, 
para falar sobre os seguintes assuntos; Torneio de 
Ginástica Rítmica em São Bernardo do Campo/SP; 
Rematrículas e o NIS- Número de Identificação Social. 

Como uma forma coletiva de dar respostas as 
diversas demandas trazidas pelos usuários e suas 
famílias, foi realizado o segundo Encontro dos 

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 e 

artístico dos usuários.  

 
 

Responsáveis, uma roda de conversa, na qual foi 
abordado o tema: ‘Relação entre pais e filhos’. 
Abordado pela psicóloga convidada, Cláudia. 

E, também como ampliação do universo 
informacional, a visita à fábrica da Yakult, onde as 
crianças tiveram a oportunidade de conhecer como se 
produz a Yakult.  
           Também com a interação dos usuários por meio 
das oficinas; Em Leitura Lúdica, foi incentivado a 
inteiração dos educandos no contexto partilhado em 
leitura, valorizando a amizade, desenvolvendo o 
trabalho em equipe e a escuta no momento da história. 
Com a leitura na íntegra da obra de Ana Carolina 
Fernandes de Araújo. “A bruxinha dos nós”, obra que 
resgata o sentido de amizade e partilha com uma menina 
órfã, criada pelo pai, que é um guarda florestal. 
Também a leitura da obra em Cordel de Fernando 
Paixão. “O grãozinho de areia”, obra que nos traz a 
visão de superação pelos problemas partilhados ao 
decorrer de nosso caminho, solidão, tristeza. Em 
Libras, trabalhou-se os sinais como uma visitação no 
zoo. Colocado as fotos nas paredes para a incentivar a 
imaginação da criança na elaboração do passeio pelo 
ambiente. Também trabalhado os sinais de alimentos 
em Libras, desenhos para colorir do alimento escolhido, 
no desenho já impresso a datilologia e o sinal para que 

Formação Humana, uma vez; 

Dança, uma vez; Libras, uma 

vez; Roda Crítica, uma vez; 

Artesanato, duas vezes; e 

Informática, uma vez. Ginástica 

Rítmica, duas vezes e Judô, duas 

vezes na semana. 

- Gincana com os alunos da 
Unesp-FEG  
- Passeio a Fábrica Yakult em 
Lorena/SP 
- Reunião dos Responsáveis 
- Torneio de Ginástica Rítmica 
em São Bernardo do Campo/SP 
- Encontro com os responsáveis 
Casa Betânia. 
- Contação de Histórias com 
todas as turmas no pátio. 
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o educando realizasse o sinal, trabalhado como jogo de 
memória e a alimentação os animais do zoo. Na oficina 
de Artesanato, foi desenvolvido símbolo do Natal por 
meio das confecções: de Slime; de alguns símbolos do 
Natalícios (Papai Noel feito de rolo de papel higiênico); 
Confecção de boneco de neve reciclável. No Teatro, 
realizado atividades relacionado a criação de didáticas 
com teatro de bonecos, desenvolvendo a capacidade da 
fala ainda sem mostrar rostos; trabalhos em grupo; 
desenvolveu-se o processo de montagem com a 
explicação e formatação do musical de fim de ano sobre 
o Natal. Exibição do filme para estudo do musical e 
atividade de improviso relacionado a Stand-Up e 
trabalho com os educandos participantes do musical. 
Em Formação Humana, foi trabalhado temas sobre 
gratidão; auto reconhecimento e a valorização de 
convivências, por meio do Jogo da Gratidão. A 
valorização da convivência a partir do respeito e das 
qualidades que todos possuem, com o intuito de 
potencializar que todos têm qualidades. Também, 
aconteceu uma contação de história sobre o Natal; um 
personagem que se caracteriza e conta a história do 
Natal de forma lúdica. Na oficina de Roda Crítica foi 
desenvolvido dinâmicas como o Jogo da Observação; 
dinâmica do barbante; `Coelhinho sai da toca`, para 
demostrar que sempre estamos numa “toca social”, 

- Torneio interno de Ginástica 
Rítmica, na Casa Betânia de 
Guaratinguetá/SP. 
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pertencemos a diversos grupos. Atividade individual – 
na qual os educandos foram motivados a desenhar um 
mapa do local onde vivem, e elencar quais são os grupos 
sociais e instituições que frequentam. E, em 
Informática, foi realizado uma pesquisa sobre a história 
da informática e novas tecnologias existente atualmente 
e suas facilidades; a fim de trazer mais conhecimento 
sobre o momento da profissionalização do pro player e 
seus jogos no Brasil; e diálogo sobre os pro player no 
Brasil e no mundo. 
Em Esportes, os educandos participaram de jogos mesa 
direcionados; jogos em equipe que trouxessem 
brincadeiras antigas e tradicionais; treinamento das 
modalidades de vôlei e futsal. Na oficina de Judô, foi 
repassado os fundamentos de entrada e saída do Dojô, 
formas de cumprimento, histórias sobre judô, 
vocabulário, ukemi waza (quedas), kuzushi 
(desiquilíbrio), kumikata (pegadas), kake (projeção), 
uchikomi (treinamento de técnicas). 

Em Ginástica Rítmica, foi desenvolvido aulas 
práticas com aquecimento, alongamento, passagem das 
coreografias individualmente e em grupo. E ensaios das 
modalidades para os torneios. O primeiro torneio 
aconteceu em São Bernardo do Campo/SP. Das 
educandas que participaram, tiveram três destaques na 
dança. E também, a Casa Betânia realizou um torneio 
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interno de GR, juntamente com o projeto social Casa do 
puríssimo Coração de Maria. 
 

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 e 

artístico dos usuários.  

 
 

As atividades foram desenvolvidas por meio do Serviço 
Social, através de atendimento; acompanhamento 
individualizado aos usuários e suas famílias; e a 
realização de rematrículas e orientação sobre o NIS- 
Número de Identificação Social para o ano de 2019. 

Aconteceu também, a reunião dos responsáveis, 
para falar sobre os seguintes assuntos; Torneio de 
Ginástica Rítmica em São Bernardo do Campo/SP; 
Rematrículas e o NIS- Número de Identificação Social. 

Como uma forma coletiva de dar respostas as 
diversas demandas trazidas pelos usuários e suas 
famílias, foi realizado o segundo Encontro dos 
Responsáveis, uma roda de conversa, na qual foi 
abordado o tema: ‘Relação entre pais e filhos’. 
Abordado pela psicóloga convidada, Cláudia. 

Participação na Pré-Conferência da Criança e 
Adolescente em Guaratinguetá/SP, na Casa Betânia, 
para dialogar sobre os direitos sociais, com o objetivo 
de despertar o senso crítico, e prepara-los para a 
Conferência Municipal da Criança e Adolescente. 

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. 
Ginástica Rítmica, duas vezes e 
Judô, duas vezes na semana. 
 
- Reunião dos Responsáveis 
-Torneio de Ginástica Rítmica 
em São Bernardo do Campo/SP 

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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Participação na XI Conferência Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, com o tema 
“Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das 
Violências “, com o objetivo de despertar o senso crítico 
de forma coletiva de mobilização, debater sobre seus 
direitos e levantar propostas para os próximos anos. 
            Os educandos, juntamente com os educadores, 
realizaram atividades recreativas no entorno da 
comunidade, como uma forma de ir ao encontro do 
território. As atividades realizadas foram bolinha de 
gude; queimada; elástico e cordas. 
            Também com a interação dos usuários por meio 
das oficinas; Em Roda Crítica foi desenvolvido a 
Dinâmica da entrevista – os educandos foram divididos 
em duplas. Cada dupla realizou uma entrevista entre si. 
As perguntas foram determinadas e após ter todas as 
respostas, cada um apresentou o seu companheiro(a). 
Também realizou-se uma atividade individual – cada 
educando fez um gráfico das atividades do seu dia, 
mostrando em porcentagem como utiliza seu tempo no 
dia-a-dia. Outra atividade, foi trabalhar a percepção de 
si, ao escrever uma carta descrevendo sua história, seus 
amigos, interesses, sonhos, projetos etc. Essa carta será 
enviada para o educando após 1 ano. E, também outra 
atividade individual sobre a árvore dos sonhos. Cada 
educando elencou quais são seus sonhos. Desenharam 

- Encontro dos Responsáveis 
- Apresentação de dança no pátio, 
de um jovem da Jamaica, 
proposto pela oficina de Hip 
Hop. 
-Participação na Pré-Conferência 
da Criança e Adolescente em 
Guaratinguetá/SP; na Casa 
Betânia. 
- Participação na Conferência 
Municipal da Criança e do 
Adolescente na Casa do 
Puríssimo Coração de Maria, em 
Guaratinguetá/SP. 
- Visita ao Lar de Idosos. 
- Contação de Histórias com 
todas as turmas no pátio. 
- Atividade Recreativa com a 
Comunidade Territorial. 
- Torneio interno de Ginástica 
Rítmica, na Casa Betânia de 
Guaratinguetá/SP. 
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uma árvore numa folha de papel. Na raiz da árvore, 
escreveram as pessoas que lhes dão segurança na vida 
(com quem eles podem contar); no tronco elencaram o 
que é necessário fazer para se alcançar os seus sonhos; 
na copa da árvore, escreveram quais são os seus 
próprios sonhos. Na oficina de Sexualidade, foi 
trabalhado seu significado de forma ampla, abordando 
todos os temas já trabalhados, a sexualidade de forma 
integral; sua construção e dimensões. 
No Teatro, foi realizado atividades relacionada a 
criação de didáticas com teatro de bonecos, 
desenvolvendo a capacidade da fala ainda sem mostrar 
rostos. Trabalho em grupo. Desenvolveu-se o processo 
de montagem com a explicação e formatação do 
musical de fim de ano sobre o Natal. Exibição do filme 
para estudo do musical e atividade de improviso 
relacionado a Stand-Up e trabalho com os educandos 
participantes do musical. Na oficina de Informática, os 
educandos realizaram uma pesquisa sobre a história da 
informática e novas tecnologias existente atualmente e 
suas facilidades; a fim de trazer mais conhecimento 
sobre o momento da profissionalização do pro player e 
seus jogos no Brasil; e diálogo sobre os pro player no 
Brasil e no mundo. Em Formação Humana, os 
educandos desenvolveram o Jogo da Gratidão; Auto 
Reconhecimento. A valorização da convivência a partir 
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do respeito e das qualidades que todos possuem, com o 
intuito de potencializar que todos têm qualidades. 
Também, aconteceu uma contação de história sobre o 
Natal; um personagem que se caracteriza e conta a 
história do Natal de forma lúdica. E, em parceria com 
outras oficinas, todos os educandos foram até o Lar de 
Idosos, localizado no próprio território da comunidade, 
realizar uma visitar e vivenciar realidades próximas 
deles. Também, como uma forma de relembrar todo o 
ano que passou, foi proposto que os educandos, em 
todas as oficinas, realizassem um cartão com o tema 
Gratidão e Natal. Logo, os educandos fizeram uma 
votação de apenas um cartão que será confeccionado 
pela Rede Salesiana de Ação Social e entregue aos pais 
e responsáveis na festa das famílias, de confraternização 
do ano. 
Em Inglês, foi desenvolvido jogos com músicas e 
danças, a fim de exercitar a oralidade ao cantar as 
músicas para também aumentar o vocabulário do 
educando, assim como desenvolvido o trabalho em 
equipe, no momento da dança em grupo. E, na oficina 
de Libras, os educandos participaram da preparação e 
realização caça tesouro, com a divisão dos grupos que 
puderam desenvolver o trabalho em equipe e a 
memorização da datilologia; procurando o tesouro no 
ambiente da Casa Betânia, com o intuito de desenvolver 
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o diálogo e buscar novos meios para o ensino mais 
lúdico. 
Em Esportes, os educandos participaram de jogos mesa 
direcionados; jogos em equipe; treinamento das 
modalidades de vôlei e futsal. Na oficina de Judô, foi 
repassado os fundamentos de entrada e saída do Dojô, 
formas de cumprimento, histórias sobre judô, 
vocabulário, ukemi waza (quedas), kuzushi 
(desiquilíbrio), kumikata (pegadas), kake (projeção), 
uchikomi (treinamento de técnicas). 

Em danças urbanas, Hip Hop, foi continuado os 
ensaios e aprimoramentos da modalidade chamado 
OldSchool até o New School. E também, tivemos a 
presença um jovem Jamaicano que trouxe 
apresentações de dança, sua cultura e a importância que 
a dança urbana tem em seu país, com o intuito de 
demonstrar uma realidade do cotidiano vinculados à 
dança, ao estilo. Na oficina de Ginástica Rítmica, foi 
desenvolvido aulas práticas com aquecimento, 
alongamento, passagem das coreografias 
individualmente e em grupo. E ensaios das modalidades 
para os torneios. Das educandas que participaram, 
tiveram três destaques na dança. E também, a Casa 
Betânia realizou um torneio interno de GR, juntamente 
com o projeto social Casa do puríssimo Coração de 
Maria. 
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META 3 ATIVIDADES ESTRATÉGIAS IMPACTO SOCIAL 

Reuniões e formação com a Equipe 

Técnica, Avaliação do Projeto, 

Planejamento. 

- Avaliação e capacitação com a Equipe Técnica e 

Gestão da Mantenedora da rede salesiana sobre o 

planejamento para o ano de 2019. Discutindo sobre o 

FOFA- Forças; Oportunidades; Fraquezas e ameaças. 

- Avaliação semanal com os educadores sociais para o 

seguimentos das atividades finais, do mês de dezembro 

do ano de 2018. 

- Reunião com a Equipe Técnica, 

acontece semanalmente.  

- Reunião com a equipe de 

Educadores Sociais, acontece 

semanalmente. 

 

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 

Convivência e Fortalecimento de 

Vínculo. 
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                   Visita a Yakult 08/11/2018                     Torneio GR São Bernardo/SP 11/11/2018        Torneio GR São Bernardo/SP 11/11/2018                   Visita ao Lar de Idosos 21/11/2018 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                       
                
 
      

    Visita ao Lar de Idosos 21/11/2018      Apresentação Hip Hop da Jamaica 22/11/2018        Pré-Conferência da Criança e Adolescente 22/11/2018      Pré-Conferência da Criança e Adolescente 22/11/2018   
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        Encontro dos Responsáveis 23/11/2018               Confecção do Cartão Gratidão 27/11/2018   Confecção do Cartão Gratidão 27/11/2018     Atividade Recreativa na Comunidade 29/11/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Atividade Recreativa na Comunidade 29/11/2018   CMDCA- Conferência Municipal 30/11/2018   CMDCA- Conferência Municipal 30/11/2018       Torneio interno de GR- 30/11/2018 
 
 

_________________________________________ 
Arina Domingues Moreira 

Assistente Social 
CRESS 61.258 9ª Região 


