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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 
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  INFORMAÇÕES DO RELATÓRIO                                                                       NÚMERO DE ATENDIDOS 

                                                                            

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS - CRONOGRAMA 

Reuniões, eventos e atividades formativas: 

 

Janeiro  

15 à 19/01 – Formação Pedagógica com Equipe Técnica, Monitores e Serviços Gerais; 

08/01 – Entrevista e rematrícula dos Usuários com o Serviço Social – Atualização do Estudo Socioeconômico;  

22/01 – Início das atividades para os Usuários Rematriculados; 

23/01 – Entrevista e matrícula dos novos Usuários com o Serviço Social – Realização do Estudo Socioeconômico; 

29/01 – Capacitação Técnica Desenvolvimento do Projeto com os Monitores; 

30/01 – Integração dos Usuários Matriculados; 

 

 

Número do relatório trimestral: 01 

Período do Relatório (mês/ano): Janeiro / Fevereiro / Março 

Nº de Atendidos 

MESES Janeiro/Fevereiro/Março 

EXECUTADAS 100 
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Fevereiro 

01/02 – Ciclo de Convivência Cultural: A História do Carnaval e sua Tradição em Guaratinguetá 

05/02 – Escolha das Oficinas pelos Usuários 

08/02 – Oficina de Fantasia e Escolha do Rei, Rainha e Princesas do Carnaval 

09/02 – Festa de Carnaval – Integração com usuários da Casa Betânia 

26/02 – Formação Educativa: Palestra: Campanha da Fraternidade e a Violência; Avaliação e Planejamento 

Março  

19/03 – Formação Educativa: Sigar – Sistema de Projeto da Rede Salesiana de Ação Social; Avaliação e Monitoramento do Projeto; 

05/03 – Ciclo de Convivência: Cultura da Paz e tipos de violência 

27/03 – Capacitação Equipe Técnica e Monitores: Relações Intrafamiliares: Toda Família é Segura? Com a palestrante Dra. Adriane 

Gonçalves (Delegada de Polícia do Estado de São Paulo; Titular da Delegacia da Mulher de Lorena/SP), mediadora Profa Dra Sônia Koehler 

(Coordenadora do Observatório de Violências nas Escolas), na Unisal. 

28/03 – Reunião com as Famílias e Responsáveis 
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METAS, ETAPAS E INDICADORES FÍSICOS PREVISTOS E EXECUTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JANEIRO – PROGRAMAÇÃO DE ACOLHIDA E INTEGRAÇÃO 
 

As atividades iniciaram no dia 22 de janeiro, com os usuários rematriculados, e dia 30 foi iniciada a integração dos novos usuários. A proposta 
inicial nestas primeiras semanas foi trabalhar a Acolhida e a Integração entre todos os usuários. 

Os novos usuários foram acolhidos com a participação da turma que já participava do projeto da Casa do Puríssimo, com apresentação dos 
colegas, dos monitores, das áreas do projeto, das regras de convivência, distribuição dos uniformes, seguindo de atividades lúdicas e brincadeiras 
para integração.  

METAS  PREVISTO REALIZADO 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. 

336 horas de Esporte; 
312h de Ginástica 
Rítmica e Teatro; 

208 horas de Educação 
Ambiental e Formação 
Humana; 20 horas de 

Dança Urbana  
 

90% da participação 
dos usuários;  

Listas de presença, 
descritivos das atividades e 

fotografias 
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Com os usuários que retornaram ao projeto, as atividades da semana foram direcionadas ao momento de reencontro, os monitores 
organizaram ações lúdicas com: músicas de animação de grupos, ginástica, dança da cadeira, corrida do saco, passar o bambolê pelo corpo até o 
próximo amigo, stop e além de rodas de bate papo para falar de como foram as férias escolares, atividades essas que trabalhou a cooperatividade 
a proximidade e a união entre os membros do grupo.  
 

CIDADANIA E AUTONOMIA 

Para definir as regras de convivência dentro do projeto, os monitores exercitaram a participação cidadã e o senso críticos por meio do debate 

e questionamento, momento este de crescimento e amadurecimento nas reivindicações perante as modificações de alguns itens das regras, 

levando em consideração o bem-estar em comum para uma harmoniosa convivência no projeto. As atividades para motivação para esse processo 

de autonomia foi um trecho do filme “Vida de Inseto”, divisão de grupos onde cada grupo recebeu três itens da regra para discutir e argumentar e 

colocar em plenária a cada item revisto era feito a votação logo após essa atividade o grupo foi convidado a brincar e dentro destas brincadeiras 

vivenciarem as regras.  

DATA FESTIVA – DIA DE DOM BOSCO  

No dia 31 de janeiro todos os funcionários da entidade foram convidados a assistirem e prestigiem as crianças e os adolescentes nas suas 

apresentações de teatro e música (ensaiados anteriormente nas oficinas) em comemoração a festa do fundador da Família Salesiana. Destacamos 

a apresentação e utilização da música “Os seus sonhos foram muito mais além” que retrata o sonho de um garoto de nove anos (João Bosco) na 

Itália, que em seu tempo sentiu-se chamado a ser educador, onde aquele sonho multiplicou-se, tornou-se realidade e chegou até os dias de hoje, 

através do trabalho da Rede Salesiana. A estratégica retratação do sonho através da música e posteriormente do teatro, teve como objetivo 

estimular a autoestima dos usuários, incentivando-os a acima de tudo acreditarem e persistirem em seus sonhos, em seu projeto de vida, mostrar 

que nada é impossível quando realmente se busca investir naquilo que se sonha e acredita.  
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Em seguida das apresentações, como de costume, uma presença salesiana (representada pela Ir. Nair) parabenizou as apresentações e distribuiu 

bombons aos usuários e educadores. Antecedendo a saída as crianças e os adolescentes tiveram um tempo de brincadeiras livres, para 

confraternizar da forma como Dom Bosco prezava: com muita alegria e diversão. 

FEVEREIRO E MARÇO – ATIVIDADES DAS OFICINAS 
 

Esporte 

Objetivo Geral do Esporte em relação ao Projeto - Utilizar o esporte como método de fortalecimento da identidade pessoal e coletivo das 

crianças e adolescentes de forma que também ajude no fortalecimento do vínculo familiar, a autoestima e na prática de atividade física diária. 

Cronograma de Fevereiro e Março  

• Roda de conversa sobre regras da oficina 

• Jogo controlado para verificação de habilidade e forma de avaliação inicial da turma 

• Roda de conversa sobre as regras das modalidades e a sua importância para se ter o esporte jogado hoje. (Como eram 
as modalidades antes de se terem as regras atuais) 

• Preparação corporal (alongamento e aquecimento e sua importância) 

• Atividades recreativas com bola (basquete, voleibol ou handebol) 

• Estratégia de jogo, importância do jogo em grupo. 

• Jogo controlado 
 

Futebol – Iniciação  

Dias das Oficinas – Segunda / Terça / Quinta-feira 
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Os usuários iniciantes ao esporte participaram de Roda de Conversa sobre o Fair Play no Esporte e Convivência em Grupo; Jogo com troca rápida 

de bola para observar a habilidade, trabalho de domínio e passe técnico; jogo controlado; explicação sobre posição corporal, controle de bola, 

domínio, atividades com cones e bola;  

Futebol Intermediário  

Dias das Oficinas – Terça / Quarta / quinta-feira 

Os usuários que já participam da oficina de esporte participaram de Roda de Conversa sobre Fair Play no Esporte, Convivência em Grupo; Domínio, 

passe e controle de bola livre no campo; Jogo Controlado; Jogadas específicas de futebol como saída de bola, de goleiro, de lateral, treino de 

Velocidade, importância do trabalho em equipe, jogador 1-2, sua importância no meio do jogo. As atividades possibilitaram trabalhar a atividade 

em equipe, o relacionamento entre os usuários e o compartilhamento.  

Esporte (Vôlei e Basquete) e Jogos Cooperativos 

Dias das Oficinas – Quarta / Sexta-feira 

Os usuários iniciaram a atividade conhecendo a importância de cuidar do corpo, se alongar e se aquecer; conhecimento das regras dos jogos, 

movimentação e inclusão das equipes. Saque de forma recreativa, início do game, participação na aprendizagem; Basquete - circuito usando 

elementos de iniciação, competição para tratar o pensar no próximo e na própria estratégia.  

Jogos Cooperativos  

Dias da Oficina – Quinta-feira 
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Os usuários participaram dos jogos de pega-pega, matemática, corrida de elogios, par ou ímpar, tira raso, trazendo a conscientização da paz em 

todos os âmbitos e usando com a estratégia e o envolvimento com as matérias escolares de forma lúdica. Nos jogos o foco foi ensinar como 

considerar o outro que joga junto como um parceiro e não como adversário, fazendo com que a pessoa aprenda a se colocar no lugar do outro e 

não priorizar apenas o seu lado.  

 

Dificuldade da Turma – A única dificuldade encontrada no momento é a concentração, estão aprendendo a pensar no outro e seguirem as regras. 

Alguns usuários apresentam dificuldade de relacionamento com o grupo. 

 

Educação Ambiental 

Objetivo Geral da Educação Ambiental em relação ao Projeto - Contribuir por meio de atividades de Educação Ambiental o fortalecimento da 

identidade pessoal e coletiva das crianças e adolescentes, para que tenham seus vínculos familiares e comunitários fortalecidos. 

Cronograma de Fevereiro e Março 

• Desenvolvimento Sustentável - Iniciamos a atividade apresentando a oficina de Educação Ambiental, entender mais sobre as atividades 

propostas, esclarecer dúvidas sobre o tema, desenvolver regras de convivência e o uso dos equipamentos pelos mais novos. Os usuários 

que já participaram da atividade no segundo semestre do ano passado participaram de um Brainstorm com dicas de ideais e devolutivas 

para melhorar nas atividades. 

• O que é meio ambiente? Onde ele é encontrado? - Nessa atividade os participantes foram questionados com a pergunta acima, onde os 

mesmos responderam por meio de desenhos ou escrita a resposta que achavam estar correta. Se surpreenderam ao saber que o meio 
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ambiente é qualquer local que possamos estar interagindo em um determinado momento, como exemplo, a nossa sala de atividades, sendo 

assim todo e qualquer lugar merece atenção para ser conservado e preservado. 

• Escolha do Símbolo da Educação Ambiental - Atividade que proporciona uma identidade dos participar com as oficinas os participantes 

fizeram desenhos que poderiam vir a se tornar símbolo da oficina de educação ambiental, que precisa ter alguma coisa em comum com a 

temática da oficina. Após isto os desenhos são colocados em forma de mural onde o mais votado é escolhido. Esta atividade ainda está em 

andamento entre as turmas, após a votação o símbolo vencedor será pintado para confeccionar uma bandeira, a finalização da proposta 

será em março. 

• Reciclagem e Horta Circular - Com doação de pneus de borracharias do entorno do projeto os usuários iniciaram a criação de uma horta 

circular, uma forma de incentivar na comunidade para novos usos de descarte; na Composteira a temática do ensino é a valorização da 

matéria orgânica e quão importante o adubo é no processo do plantio de horta. Os usuários se depararam com as minhocas, importante 

animal no processo da decomposição da matéria. 

Avaliação – Como foi o início de novos usuários no grupo de meio ambiente, observamos que tinham pouco conhecimento no que diz respeito à 

temática e mostraram se interessados em participar da oficina. Os usuários que já participam da oficina desde o ano passado, o resultado foi melhor 

aproveitado na troca de ideias e propostas para desenvolver as atividades em conjunto, mostrando que estão mais observadores e participativos 

no desenvolvimento da temática para o cotidiano em que vivem. 
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Ginástica Rítmica 

Objetivo Geral da Ginástica Rítmica em relação a proposta do Projeto - Colaborar com o desenvolvimento da construção da identidade pessoal, 

da convivência em grupo e fortalecimento de vínculo de crianças e adolescentes através da ginástica rítmica. Promovendo assim, o 

desenvolvimento integral do educando em suas potencialidades da ginástica, conduzindo-o a formação de um indivíduo e protagonista na família 

e na sociedade. 

Cronograma de Fevereiro 

• Alongamentos: Pontas, grand ecart lateral (Y) no chão,  

• Exercícios dorsais: ponte de joelhos, barquinho, anel; 

• Diagonal: caminhadas, corridas, chassés, equilíbrios; 

• Posição na barra: 1ª, plié, cambré e elevés. 

• Alongamentos: espacart frontal e lateral, grand ecart (Y) lateral e frontal, pranchas.  

• Diagonal: chassés, quilibrios, e saltitos,  

• Dorsais: ponte do chão,  

• Posições na barra: 1ª e 2ª, demi-plié e passe. 
 

Os usuários iniciaram com alongamentos para preparar o corpo para aprender a base da GR, com exercícios de caminhada, corridas e no 

chão. Em seguida a proposta da atividade foi passada por brincadeiras, a iniciar pelo Tatame em que cada menina após os alongamentos e 

aprendizagem dos elementos da GR, escolhiam um exercício que aprendeu para repetir no tatame ao som da música, dançando livre e mudando 

os movimentos e fazendo pose, ao longo da atividade a monitora foi retirando partes do tatame incentivando-as no trabalho em duplas sem usar a 

palavra, apenas pelos exercícios e pose em busca do trabalho em equipe. Há crianças que ainda necessitam centralizar a atenção em si próprias. 
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Por isto foi usada variações de dinâmicas, em troca de colegas e aparelhos, etc. Desta forma é possível trabalhar todas igualmente, incentivando 

a participação, o protagonismo, a criatividade, a organização e o relacionamento em grupo. E a melhora da coordenação motora.  

Outra brincadeira proposta para o aprendizado da GR foi para conhecer os aparelhos, forma e noção espacial. Cada grupo recebia os aparelhos 

iguais ou diferentes, ao comando da monitora teriam que criar poses, formas, letras, figuras utilizando os aparelhos, as partes do corpo usando os 

exercícios que aprenderam anteriormente. E na sequência com os aparelhos utilizaram nos exercícios individuais.  

 

Avaliação – No primeiro horário da manhã, as maiores apresentaram proveitoso desenvolvimento conseguindo avançar nos resultados dos 

elementos aprendidos, pois as meninas já estavam na GR no ano anterior. No segundo horário, algumas usuárias iniciaram na oficina e como são 

da turma das menores (em relação à idade) apresentaram facilidade na parte física conseguiram aprender mais de alongamento e desenvolver 

alguns exercícios básicos da GR. Na turma da tarde, as iniciantes desconheciam a GR e mostraram muito interesse na oficina o que facilitou a 

aprendizagem e a interação com as maiores que já participavam das atividades, facilitando a integração do grupo. 

 

Dificuldade – A turma das maiores não apresentou tanta dificuldade nos exercícios propostos e no relacionamento, estavam mais estimuladas em 

aprender exercícios novos e melhorar as atividades de apresentação e competição. O ponto negativo é o comportamento, em trabalhar em grupo 

e conhecimento pessoal, mostrando baixa autoestima nos momentos de fazer a postura ou se apresentar para as colegas.  

Já as pequenas apresentaram dificuldade de conviver com a rotina. Na parte da manhã alguns usuários ainda não conseguem seguir as regras de 

convivência e apresentam muita indisciplina. 
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Na turma da tarde a dificuldade apresentada é em relação a diferença de idade e a habilidade específica, para reverter esta situação a proposta é 

a separação dos grupos para dividir os exercícios conforme o nível de conhecimento.  

 

Teatro 

Objetivo Geral do Teatro em relação ao Projeto - Contribuir para o fortalecimento da identidade pessoal e coletiva das crianças e 

adolescentes, para que tenham seus vínculos familiares e comunitários fortalecidos. 

Cronograma de Fevereiro 

• Jogos Cênicos: Jogo Chinês (Concentração) 
• Teatro Princesa e o Dragão  
• Como Ver o Outro? 

• Estudo de Personagem 
• Processo Criativo Cênico 
• Contato e Improvisação 
• Desenvolvimento de Cenas (Esquetes) 

• Expressão Corporal 
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Os usuários participaram do Jogo Chinês, exercício feito em dupla com a palma de uma das mãos em frente ao outro, propondo que façam 

movimentos apenas com as mãos sem uso da fala, para que trabalhem a sinergia. Outra atividade foi o exercício da Princesa e o Dragão em roda, 

também em dupla. Estes jogos permitem trabalhar o “Como Ver o Outro” com cenas cenográficas estáticas, a partir do contexto da violência, em 

que os usuários como espectadores tem a chance de ir mudando gradualmente a cena estabelecida em busca de uma cultura de paz, propondo 

as mudanças das cenas e refletindo sobre as atitudes que tomamos na violência. 

 

Processo Criativo Cênico com 3 montagens cenográficas com os seguintes temas “A Paixão de Cristo”, “Leãozinho – Música de Caetano Veloso 

na voz da Banda de Boca”, “Vilarejo com Marisa Monte” , trabalhando a música, a dança e a criatividade.  

 

Avaliação – A turma de quarta-feira à tarde é muito grande, o que dificulta a participação e concentração do grupo, o que leva a indisciplina. Para 

reverter a situação pensou-se a separação do grupo em duas turmas e desenvolvendo atividades separadas, em que cada um está montando um 

esquete a partir dos exercícios sobre: quem sou eu, onde moro e o que faço, apresentando uma visão muito particular de si mesmo. As respostas 

mostram uma visão negativa que tem de si mesmo ou evitam falar de si na primeira pessoa, apenas nas conversas mostraram se mais abertos 

para demonstrar aquilo que sentiam. Resposta normal dentro da proposta da oficina e da realidade que vivenciam, nas rodas de conversas mostram 

personalidade fortes, difíceis, conflituosas e até frágeis. 

 

Danças Urbanas 

Objetivo Geral da Danças Urbanas em relação ao Projeto - Contribuir de maneira significativa para a inclusão da dança na vida de nossas 
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crianças e adolescentes, estimulando suas capacidades e potencialidades para favorecimento de uma melhor consciência corporal, aumentando 

sua autonomia. 

 

Cronograma Fevereiro e Março 

• Atividades locomotoras e não locomotoras;  

• Atividades rítmicas;  

• Expressão facial e corporal; Musicalidade e estudo da música de trabalho coreográfico;  

• Postura, transferência de peso, equilíbrio em diferentes atividades;  

• Expressão corporal-espaço (níveis);  

• Atividades locomotoras: flexibilidade;     

• Movimentos loco motores: percepção auditiva-ritmo;  

• Literatura e poesia vinculada com a dança. 
 

 
1º MOMENTO – O que o usuário poderá aprender com a aula. 
Conhecer algumas danças da nossa e de outras culturas, bases e fundamentos de cada uma.  Executar passos e contagem junto com a música.  

2º MOMENTO – Levantamento dos conhecimentos dos usuários  
O que é dança? 

Quem gosta de dançar?; Quais danças vocês conhecem?; Quem já dançou no Projeto? Qual foi a dança?; Por que as pessoas dançam?; O que 

é preciso para dançar? 

Como se aprende a dançar? ; As crianças e adolescentes falaram acerca do que conhecem durante a Roda de Conversas 
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3° MOMENTO – Apreciação de danças brasileiras e de outras culturas.  

O monitor apresentou alguns vídeos das danças realizados no Brasil e em outros países, contextualizando-as (nomes e origem) 

Valorizar e aprender a se expressar por meio dessa linguagem, e pelo coletivo.   

Improvisar: experimentar as possibilidades de criação dos movimentos.  

Compor uma dança: escolher os movimentos e organizar em sequências. 

Para apreciação das danças foi orientado aos usuários: Prestem atenção, quem são as pessoas que dançam, onde dançam e como dançam. 

Ao término dos vídeos, expressaram suas observações, impressões, sentimentos lembrança e valores. 

Organizados na Roda de Conversas eles que mostraram alguns dos movimentos realizados pelos dançarinos do vídeo de dança.  

 
4º MOMENTO – Composição de uma dança.  

Os usuários foram estimular a mostrar quais movimentos gostariam de realizar enquanto dançavam. Organizados em duplas, eles mostraram aos 

colegas um movimento que pode ser usado para dançar, na sequência alguns desses movimentos foram escolhidos pelo monitor para compor a 

dança de uma coreografia. 

 
Avaliação – Foi apresentado o que cada usuário poderá aprender com a aula, levantar o conhecimento deles para dança, o que apreciam nas 

danças brasileiras e nas outras culturas e pelo conhecimento que já apresentam foi iniciado uma coreografia. Tendo em vista o interesse e a 

participação, recomendação é ter mais um dia na semana para que possa melhorar o desenvolvimento e evolução dos mesmos na oficina.  

Dificuldade – A indisciplina e o mau comportamento de alguns usuários atrapalham o desenvolvimento da turma, na roda de conversas estamos 

cobrando mais o comprometimento e foco na oficina para que possam aproveitar o máximo da aula  
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Formação Humana 

Objetivo Geral da Formação Humana em relação ao Projeto - Possibilitar o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes 

Cronograma Fevereiro e Março 

Aproximar - Conhecer os educandos  

Observar - Quem sou eu?; Minha História?; Olhar a própria Beleza; Família; Eu e o Outro 

 

Por meio de Roda de Conversas sobre o que é Família; O papel da Família na vida do indivíduo; Os quatro valores da vida familiar: Amor, 

Relacionamento, Diálogo e Confiança; No tema Família: Qual é a sua? Por meio de atividades lúdicas os usuários tinham que olhar para a realidade 

do seu espaço - casa; meditação e projeção da própria casa; Desenhar a própria casa expressando sentimentos; Partilha sobre o assunto; Música: 

Minha família - Régis Danese; Diversidade Familiar - Figuras de Diversas Famílias; Desenhar a Família; Vídeo Motivador sobre Família; Música 

com várias abordagens de tipos de famílias- Titãs - Família, Legião Urbana - Pais e Filhos, Arlindo Cruz - Grande Família, Anjo de Resgate - Tua 

Família, Padre Zezinho - Sagrada Família). 

Avaliação - No processo de integração trabalhou a descoberta da comunidade por meio do esporte, foi analisado que as crianças na faixa etária 

de 06 a 08 anos são mais lúdicas e carinhosas nas palavras e na descrição das famílias. As turmas acima desta idade relatam maior sofrimento e 

dificuldade no relacionamento familiar. Um resultado esperado dentro das observações iniciais levantadas junto ao público alvo do projeto. E que 

requer continuidade da estratégia e acompanhamento familiar. 
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Reunião com responsáveis  

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; 

Reunião realizada no dia 27 de 
março, das 18h às 19h30 

Participaram 64% dos familiares 
na reunião, que apresentou o 

projeto e a equipe de trabalho, a 
Rede Salesiana de Ação Social, 

os eventos programados, as 
regras, abordou o controle social, 

pesquisa com as famílias para 
definições de ações dentro do 
projeto de Fortalecimento de 

Vínculos 
Resultado da avaliação dos 

familiares: 40 famílias avaliaram 
como ótimo a atuação do projeto e 
2 como bom; 37 famílias indicaram 

que gostariam de palestras com 
profissionais com temas sobre 
sexualidade, drogas, educação 
para adolescentes, pedofilia, 

bullying, regras e família separada. 
37 famílias aceitam participar de 
ações de integração junto com as 

crianças e adolescentes na 
programação do projeto. 

 

Lista de Presença; 
Resultado Pesquisa e 

Fotos. 

 

 



 
________________________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Casa do Puríssimo Coração de Maria . CNPJ 48.556.260/0001-74 

Av. João Pessoa,677 . Guaratinguetá. SP . CEP 12515-010 . Tel. e Fax: 12 3125-7810 casadocoracao@terra.com.br . www.salesianas.org.br 

18 

Ciclo de Convivência 

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; 

Foram desenvolvidos 2 Ciclo de 
Convivências com temas Cultura do 

Carnaval, os monitores apresentaram a 
história do Carnaval de Guaratinguetá, 

as escolas de samba, a importância 
desta cultura para as comunidades. No 

evento de Carnaval houve a 
participação de parte da bateria da 

Bonecos Cobiçados. 
 em Fevereiro. Cultura de Paz e 

Violência – Março: a base teve leitura, 
vídeo, música, e os usuários narraram 
situações nas escolas, na comunidade, 
na família, que também praticam sem 

perceber. Fizeram trabalhos artesanais 
para distribuir aos colegas. Apesar da 
consciência, observou-se que muitos 

estão expostos à violência o que requer 
abordagem contínua ao tema. 

 

Atingiu 80% da meta 
programada com a 

presença dos 
educandos nas oficinas 

Lista de 
Presença; 
Relatório 
Mensal; 
Fotos  
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RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO 
  

Guaratinguetá, 20 de abril de 2018. 

 

 

_________________________              _____________________________ 
Maria Guadalupe Lara Bricenõ                     Mariana Brito Horta Nogueira 
Presidente                                                          Assistente Social 
RG 3.769.587-9                                                      CRES 52.103 
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ANÁLISE DO PÚBLICO ALVO -  USUÁRIOS MATRICULADO EM 2018 

IDADE SEXO   

  FEMININO MASCULINO TOTAL 

6 5 4 9 

7 9 1 10 

8 8 9 17 

9 6 5 11 

10 5 9 14 

11 3 5 8 

12 4 6 10 

13 4 10 14 

14 3 1 4 

15 0 3 3 

TOTAL 100 
1%
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90%
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1

Encaminhamento

CMDCA

Conselho tutelar

Encaminhamento da Casa da
Criança Laura Vicuña

Encaminhameto dos Vicentinos

Espontânea
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REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DOS USUÁRIOS MATRICULADO EM 2018 
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ESCOLARIDADE DOS USUÁRIOS MATRICULADO EM 2018 
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Prof. Rogério Lacaz

Prof. Sylvio José Marcondes Coelho

Profª Clotilde Ayello Rocha
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________________________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Casa do Puríssimo Coração de Maria . CNPJ 48.556.260/0001-74 

Av. João Pessoa,677 . Guaratinguetá. SP . CEP 12515-010 . Tel. e Fax: 12 3125-7810 casadocoracao@terra.com.br . www.salesianas.org.br 

23 

SITUAÇÃO PRIORITÁRIA DOS USUÁRIOS EM 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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PERFIL DAS FAMÍLIAS DOS USUÁRIOS EM 2018 
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PERFIL DAS FAMÍLIAS DOS USUÁRIOS EM 2018 

                                   MORADIA                                                                                                        FAMÍLIA                                                                                    

 

 

                                                                                                                                             

                                            

           

 

 

RENDAS DAS FAMÍLIAS DOS USUÁRIOS EM 2018                              VULNERABILIDADE SOCIAL 2018 

 

 

 

 

 

Acolhimento 1%                                                                                 

Alugado 35%                                                                              

Cedido 25%                                                                                 

Financiado 15%                                                                           

Ocupação 1%                                                                              

Próprio 23%                                                                                 

Acolhimento 1% 

Avó 8% 

Mãe 48% 

Mãe e Avó 2% 

Pai 4% 

Pai e Mãe 35% 

Tia e Tio 1% 

Avó e Avô 1% 
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ATENDIMENTO SERVIÇO SOCIAL 

0 10 20 30 40 50 60

Alcolismo

Drogadição

Doença

Deficiência

Depressão

Desemprego

Prisão

Abandono de familiar

Não reconhecimento de paternidade

Abuso Sexual

Violência Doméstica

Vulnerabilidade



 
________________________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Casa do Puríssimo Coração de Maria . CNPJ 48.556.260/0001-74 

Av. João Pessoa,677 . Guaratinguetá. SP . CEP 12515-010 . Tel. e Fax: 12 3125-7810 casadocoracao@terra.com.br . www.salesianas.org.br 

28 

 

As atividades da Casa do Puríssimo Coração de Maria iniciaram no dia 02 de janeiro de 2018 com o agendamento das 

famílias para a rematrícula e matrícula para o Projeto que será executado entre 2018 e 2021, dentro do perfil de prioridade da 

tipificação da Proteção Social Básica, da qual se organiza por níveis de complexidade do SUAS – Sistema Único da Assistência 

Social, os quais de acordo com a resolução é denominado: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 

VÍNCULOS. São 100 usuários de 06 a 15 anos, totalizando: 

 

PESQUISA AVALIATIVA COM AS FAMÍLIAS DOS REMATRICULADOS 

22%

78%

Atendimento para Participação no 
Projeto em 2018

Matrículas Rematriculas
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1) Por que o projeto é importante para você e para sua criança/adolescente?  
   

➢ “A criança gosta muito e não quer faltar”       

➢ “A criança evoluiu e não fica na rua”       

➢ “A criança aprendeu muito, melhorou o respeito e a convivência com as pessoas”   

➢ “As crianças aprendem coisas boas, não estão na rua e nesta fase de idade estão muito expostos às drogas” 

➢ “Na minha família tem caso de usuário de drogas, a criança estando aqui sei que está aprendendo coisas boas, não ficará na rua 

aprendendo coisas negativas” 

➢ “Trabalho o dia inteiro, aqui é como se fosse a segunda casa da criança, a nossa família é pequena e a criança gosta daqui.” 

➢ “Tem várias atividades, a criança é muito agitada e participando das atividades isto ajuda acalmar.”  

➢ “A criança sempre quis estar aqui, tem mais autonomia e melhor convivência.”    

➢ “A criança é muito feliz no projeto, está sendo cuidada, segura, aprendendo nas oficinas.”   

➢ “Por causa do aprendizado e da convivência. “      

➢ “Ajuda na educação e orienta as famílias”       

➢ “Frequenta novos espaços, tem autonomia, para ter convivência com outros adolescentes da mesma idade e o aprendizado.” 

➢ “A criança socializa, ética, trabalho corporal, limites e alimentação.”    

➢ “Não tem condição para pagar alguém para ficar com a criança, aqui tem oportunidade de brincar, aprender e se relacionar com outras 

pessoas.” 
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➢ “Por que dá uma educação para os filhos e aprende muita coisa aqui.”    

➢ “Por que deste que entrou aqui mudou muito.”      

➢ “Antes ficava em casa dormindo ou na rua, aqui aprende e se diverte, gosta muito de esporte.”  

➢ “Por que trabalha mais sossegada sabendo que estão aqui, não fica só no computador e as crianças gostam muito.” 

➢ “Pelas atividades física e mental, a alimentação é ótima.”     

➢ “Primeiro lugar eu já estudei aqui e sei que é bom, segundo por que é seguro para o filho, com pessoas capacitadas, me sinto tranquila.” 

➢ “Para desenvolver as habilidades da criança, confiam no potencial dele, ver que tem capacidade dá motivação. “ 

➢ “Por que trabalha e não tem com deixar, o projeto é bom aprender e ensina valores”   

➢ “Por que sempre sonhou em fazer ginástica rítmica e está sendo muito importante para ela participar.” 

 

2) Você consegue perceber alguma mudança no comportamento da criança/adolescente após ter entrado no projeto? Se sim, quais? 

 

➢ “Na parte física se desenvolveu muito, o condicionamento, gosta da alimentação servida aqui no projeto, tem melhor convivência com os 

amigos do projeto do que na escola.” 

➢ “Está mais calmo e participativo em casa.” 

➢ “Mais comunicativa, segura e responsável”. 

➢ “Não está mais tímida, mais falante, participativa e ama a Ginástica Rítmica.” 

➢ “Depois que entraram aqui melhoraram muito o comportamento, jeito de falar, a relação com a mãe e o padrasto.” 

➢ “Mais educado e respeita mais.” 
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➢ “Melhorou o modo de se relacionar com as outras pessoas, está “mais dada” por que antes era introvertida, e antissocial.” 

➢ “Não é mais tímido e se descobriu no teatro.” 

➢ “Ficou mais feliz, consegue se interessar mais pelas coisas, motivada para a ginástica rítmica.” 

➢ “Melhorou o comportamento, está mais interessada e motivada, não fica somente no celular.” 

➢ “Chega em casa cheia de ideias, motivada, criativa, gosta da ginástica rítmica.” 

➢ “Amadurecimento.” 

➢ “Se abriu mais e está mais desapegado (antes era muito grudado com a mãe).” 

➢ “Interação e aprendeu muito com o skate e com o esporte.” 

➢ “Hoje é mais compreensiva e o comportamento melhorou.” 

➢ “Está mais educado, participativo, tem mais autonomia, não aceita palavrão, amadureceu física e emocionalmente.” 

➢ “Era muito tímida, agora se soltou mais, está tendo mais paciência com o irmão mais novo.” 

➢ “Ficou mais sociável, conversa mais e conta sempre as novidades.” 

➢ “Ficou mais calmo, atencioso e motivado. Fica empolgado em mostrar tudo que aprendeu.” 

➢ “Melhorou na escola, fez novas amizades e se relaciona melhor com os colegas.” 

➢ “A menina começou a interagir mais e come mais legumes. O menino criou mais responsabilidade.” 

➢ “Mudou no comportamento nas questões de valores e come melhor, mais legumes.” 

➢ “Mudou na educação, ela ficou mais calma e o ele não sei imaginar o que seria se não tivesse aqui.” 

➢ “Está mais comunicativo, se expressa mais, antes isso era grande problema por que se fechava muito.” 
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➢ “A mudança é positiva, parou de responder, está mais obediente e está mais responsável com as coisas dela.” 

➢ “Elas têm mais perspectiva, motivação, querem crescer e desenvolver planos futuros.” 

➢ “Ele está mais sociável. Ela que era muito tímida está mais solta, o pai se surpreendeu com a criança se apresentando em público, está 

mais ousada. “ 

 

3) Como é o comportamento da criança/adolescente na escola? Você já foi chamado na escola para tratar questões de 

comportamento pela direção? 

 

A maioria das respostas são boas notas e comportamentos, melhora no comportamento depois que entrou no projeto. O que tem 

reclamações escolares são mais brigas com amigos e conversas em sala de aula. O que chamou à atenção foram três casos: 

➢ “Já compareceu na escola por motivo de briga, bullying, questão de relacionamento homoafetivo, responder para a professora.” 

➢ “Impaciente, às vezes respondia para professora, tem dificuldade de aprendizado e fez acompanhamento no Promae e foi constatado 

desinteresse.” 

➢ “Teve problema com bullying, foi aqui o projeto que nos alertou.” 

 

 

4) Quantas vezes na semana acontece algum tipo de briga/discussão em casa? Quais são os motivos frequentes? 

 



 
________________________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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➢ Nas respostas as famílias relatam bom relacionamento com desentendimentos relacionados á situações caseiras, tais como: irmãos, ajuda 

em casa, celular, preguiça, desobediência, por responder, família extensa e isto gera conflitos. Relatam mais dificuldade pela falta de 

convivência com o pai em alguns casos. Apenas um relato foi para relação conturbada entre o filho e a mãe, com agressão física e 

xingamentos, o que requer acompanhamento. 

 

5) Quais são os momentos de convivência da família? Qual a frequência? Ex: Refeição, passeio,diálogo,etc. 

  

Na sua maioria relatam passeios em família para roça, conseguem fazer as refeições juntas no mínimo um período do dia, 

brincadeiras em casa, passeios por locais da cidade, ida à igreja (seja qual for a religião), shopping, entre outros. 

As que relataram dificuldades os motivos são: 

➢ Apenas um relato de não convivência por causa da relação conturbada. 

➢ Por causa do desemprego a família não tem opção de lazer e diz não ter “cabeça” para este envolvimento. 

➢ Uma relata que não tem momentos de lazer por que a avó não pode sair. 

➢ Por causa dos horários do trabalho não consegue tempo para convivência e tempo de qualidade com a criança. 

➢ Em razão da saúde do pai a família não tem momento de lazer fora, que há reclamação dos filhos por sentirem falta. A convivência é 

em casa o tempo todo. 

 


