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PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 de Abril de 2019 à 30 de Junho de 2019.

Objetivo Geral: Estimular a construção de identidade, possibilitando a ampliação do
universo informacional, artístico, bem como estimular o desenvolvimento de
potencialidades, protagonismo e autonomia.

Nº de atendidos
Mês

Abril

Maio

Junho

Programados

100

100

100

Executados

100

100

100
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ABRIL
•

META 1- DE ATENDIMENTO

Atendimento diário de 100 crianças e adolescentes, sendo dois turnos, trinta usuários
pela manhã e 70 no período da tarde.
Foram oferecidas as refeições e lanches nos dois períodos; e utilizado das estratégias
como, atendimento e acompanhamento individual de cinco usuários; cinco
atendimentos familiares; uma visita domiciliar e quatro visitas técnicas: Escolar e no
Conselho Tutelar; dois encaminhamentos para atendimento psicoterapêutico; e três
atendimentos para inserções.
Foram realizadas reuniões para avaliação e monitoramento das atividades. Dentre elas,
três reuniões de equipe técnica; e três reuniões com educadores sociais e equipe
técnica.
• META 3- CONVIVÊNCIA
As atividades do mês de Abril tiveram como norte a temática da ‘Semana da Cidadania’
e a ‘Semana da leitura’ e utilizado das estratégias as atividades em conjunto, com todas
as turma em cada período, bem como em oficinas.
Na faixa etária de 6 a 15 anos foi trabalhado as oficinas de: Leitura Lúdica; Esporte;
Rodinha cultural; Inclusão Digital; Direitos Humanos; Cultura/Expressão Corporal;
Esporte/Saúde e meio ambiente; Comunicação oral e escrita;
Para a faixa etária de 15 anos e um mês a 17 anos, a Formação ao Mundo do Trabalho,
foi oferecido as oficinas de: Direitos Humanos; Cultura/Expressão Corporal;
Esporte/Saúde e meio ambiente; Comunicação oral e escrita; Organização e
Planejamento.
•

META 4- DE ARTICULAÇÃO

Participação da Técnica Responsável, assistente social, na reunião ordinária e
extraordinária do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente-CMDCA.
•

META 5- DE REUNIÃO SOCIOEDUCATIVA

✓ Reunião Socioeducativa
Foi realizado uma reunião socioeducativa com o público alvo pais e responsáveis, com
a temática sobre a atual pauta do conselho de direito, CMDCA-Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente, a isenção do transporte público e o atual cenário político, que
coloca a extinção dos Conselhos de Direitos. O encontro foi permeado por reflexões
com os usuários sobre a garantia dos direitos da criança e do adolescente, a relevância
da mobilização dos mesmos diante das violações de direitos.
O encontro foi finalizado com o estagiário de psicologia, no qual apresentou reflexões
sobre a atenção à criança e ao adolescente, visto a importância para o desenvolvimento
integral dos mesmos; direitos garantidos em lei, no Estatuto da Criança e do
Adolescente.
E por fim, realizou-se o instrumental de avaliação junto às famílias e responsáveis
presentes.
✓ Passeata pela Cidadania
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Colocando em prática o eixo de Convivência Social e Participação, as crianças e
adolescentes no período da tarde, enfeitaram suas bicicletas e realizaram um passeio
ciclístico pelo entorno da comunidade. A passeata teve o intuito de despertar não
somente nos usuários, mas na comunidade, os direitos da criança e do adolescente
garantidos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

MAIO
•

META 1- DE ATENDIMENTO

Atendimento diário de 100 crianças e adolescentes, sendo dois turnos, trinta usuários
pela manhã e 70 no período da tarde. Setenta e oito crianças e adolescentes de 06 a
15 anos e Vinte e dois adolescentes de 15 anos e um mês a 17 anos.
Foram oferecidas as refeições e lanches nos dois períodos; e utilizado das estratégias
como, atendimento e acompanhamento individual de treze usuários; nove atendimentos
familiares; uma visita domiciliar e duas visitas técnicas no Conselho Tutelar; e três
atendimentos para inserções.
Foram realizadas reuniões para avaliação e monitoramento das atividades. Dentre elas,
três reuniões de equipe técnica; três reuniões com educadores sociais e equipe técnica
e reunião de monitoramento com a equipe técnica em São Paulo.
•

META 3- DE CONVIVÊNCIA

As atividades do mês de Maio tiveram como norte a temática da ‘o dia do trabalhador’ e
a ‘Semana do brincar’ e utilizado as estratégias em oficinas.
Na faixa etária de 6 a 15 anos foi trabalhado as oficinas de: Leitura Lúdica; Esporte;
Rodinha cultural; Inclusão Digital; Direitos Humanos; Cultura/Expressão Corporal;
Esporte/Saúde e meio ambiente; Comunicação oral e escrita;
Para a faixa etária de 15 anos e um mês a 17 anos, a Formação ao Mundo do Trabalho,
foi oferecido as oficinas de: Direitos Humanos; Cultura/Expressão Corporal;
Esporte/Saúde e meio ambiente; Comunicação oral e escrita; Organização e
Planejamento.
PARCERIA COM A FEG-UNESP
Os estudantes do Centro Acadêmico do curso de Engenharia de Produção, da
UNESP, desenvolveram atividades no período da tarde, em comemoração ao dia
mundial do brincar, como gincanas, esconde-esconde, pega-pega e momento de
partilha sobre a vida universitária. Do mesmo modo, os estudantes do curso de extensão
PET, desenvolveram no período da manhã e tarde um projeto que consiste na
realização de treinos de futsal semanais, aliado a conceitos lúdicos simples da física e
da matemática que tenham qualquer relação com o esporte e ao incentivo a convivência
comunitária. Visa transmitir valores relacionados ao esporte como concentração, foco
no objetivo, controle emocional e cuidado com o corpo.
•

META 5- REUNIÃO SOCIOEDUCATIVA/ PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS NA
PASSEATA

✓ Reunião Socioeducativa
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Foi realizado uma reunião socioeducativa com o público alvo pais e responsáveis, com
a temática sobre “Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes e a Sexualidade
Precoce “. O encontro trouxe reflexões sobre o comportamento da criança abusada, as
formas de prevenção e a orientação para um diálogo sobre o assunto com as crianças
e os adolescentes.
✓ Passeata pela Contra a violência Sexual de Crianças e Adolescentes
Colocando em prática o eixo de Direito de Ser, Convivência Social e Participação, as
crianças e adolescentes no período da manhã, realizaram cartazes e a caminhada,
tendo a concentração na Avenida Presidente Vargas- Vila Paraíba- até a praça
Conselheiro Rodrigues Alves, para comemorar o ‘Faça Bonito’, dia nacional de Combate
ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. A passeata teve o
intuito de despertar não somente nos usuários, mas na população, os direitos da criança
e do adolescente garantidos no Estatuto da Criança e do Adolescente e a
conscientização, como uma forma de proteção as crianças e adolescentes.
✓ Pré- Conferência da Assistência Social
A pré- conferência da assistência social aconteceu na abrangência do CRAS- Parque
do Sol, contando com a participação de profissionais da área e de usuários. Um espaço
de participação para a melhoria do serviço e debates para o fortalecimento das políticas
públicas. Foram avaliados os avanços dos serviços ofertados e levantado novas
propostas para o fortalecimento da política.

JUNHO
•

META 1- DE ATENDIMENTO

Atendimento diário de cem crianças e adolescentes, sendo dois turnos, vinte e nove
usuários pela manhã e setenta e um no período da tarde. Setenta e oito crianças e
adolescentes de 06 a 15 anos e Vinte e dois adolescentes de 15 anos e um mês a 17
anos.
Foram oferecidas as refeições e lanches nos dois períodos; e utilizado das estratégias
como, atendimento e acompanhamento individual de treze usuários; nove atendimentos
familiares; uma visita domiciliar e duas visitas técnicas no Conselho Tutelar; e três
atendimentos para inserções.
Foram realizadas reuniões para avaliação e monitoramento das atividades. Dentre elas,
duas reuniões de equipe técnica; duas reuniões com educadores sociais e equipe
técnica. E uma formação para toda equipe com a temática “ Educação e violências,
desafios e perspectivas”.
•

META 3- DE CONVIVÊNCIA

As atividades do mês de Junho tiveram como norte a temática do ‘Meio Ambiente’ e
utilizado as estratégias em oficinas.
Na faixa etária de 6 a 15 anos foi trabalhado as oficinas de: Leitura Lúdica; Esporte;
Rodinha cultural; Inclusão Digital; Direitos Humanos; Cultura/Expressão Corporal;
Esporte/Saúde e meio ambiente; Comunicação oral e escrita;
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Para a faixa etária de 15 anos e um mês a 17 anos, a Formação ao Mundo do Trabalho,
foi oferecido as oficinas de: Direitos Humanos; Cultura/Expressão Corporal;
Esporte/Saúde e meio ambiente; Comunicação oral e escrita; Organização e
Planejamento.
•

Apresentação de danças urbanas e teatro no Festival Cultural de Lorena/SP

As crianças e adolescente do período da tarde, realizaram uma apresentação de hiphop e uma peça teatral no festival cultural da rede salesiana de ação social. A peça
chama-se ‘Do médico a palhaço todo mundo tem esse estardalhaço’, teve o objetivo de
refletir a importância da alegria e o bom humor na vida das pessoas. As apresentações
foram fruto de um potencial e o desenvolvimento das habilidades dos educandos
demonstrado cotidianamente nas atividades propostas, no qual foi possível resgatar a
autoestima e o protagonismo dos usuários.
•

META 4- DE ARTICULAÇÃO

Participação da Técnica Responsável, assistente social, na reunião Ordinária e
Extraordinária do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente-CMDCA.
•

META 5- REUNIÃO SOCIOEDUCATIVA/ PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS NA
PASSEATA

✓ Reunião Socioeducativa
Foi realizado uma reunião socioeducativa com o público alvo pais e responsáveis, com
a temática sobre “Os desafios vivenciados pelas famílias“. O encontro, caracterizado
pela figura feminina, na presença dos responsáveis em sua grande maioria, trouxe
reflexões sobre os diversos desafios enfrentados no seio familiar, perante a relação
entre pais e filhos e a dupla jornada de trabalho da Mulher na sociedade contemporânea.

IMPACTOS
Há um número significativo de atendimentos com as famílias, em
acompanhamentos, orientações e encaminhamentos, sendo trinta e um atendimentos
individuais com os usuários; vinte e três atendimentos familiares; três visitas
domiciliares e oito visitas técnicas no Conselho Tutelar e nas Escolas, para articulação
das demandas envolvidas; dois encaminhamentos e nove inserções.
As metas de atendimentos dos usuários de 06 a 15 anos foram superadas
atingindo mais que 100%. A faixa etária de 15 anos e um mês a 17 anos, atingiu-se
apenas 62,85%, dessa forma, pode-se ressaltar cinco de desligamentos dessa faixa
etária em três meses, no qual se justifica a realização de outras atividades, inserção
em outros projetos voltados ao mercado de trabalho e geração de renda. Do mesmo
modo, está sendo realizadas as buscas ativas para atingir a meta de trinta e cinco
adolescentes de 15 anos e um mês a 17 anos.
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No segundo trimestre, as metas garantiram uma efetivação do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, de forma a contribuir para a redução
de exposição dos usuários a vulnerabilidade social, perante a presença e interação dos
usuários e suas famílias ao serviço ofertado como atividades socioeducativas, utilizando
das estratégias as oficinas, a convivência. Todas as oficinas perpassaram pelos eixos
de ‘Convivência Social’, “Direito de Ser”, e ‘Participação’. Contribuíram ao sentimento
de pertença, a construção da identidade, o direito de adolescer; a construir processos
de sociabilidade; as relações de cidadania, a participação na sociedade; capacidade de
comunicar-se; desenvolver novas relações sociais; de encontrar soluções para os
conflitos do grupo; realizar tarefas em grupo; estimular o protagonismo; o
desenvolvimento do senso crítico; a ampliação do universo informacional. E o
fortalecimento de vínculos familiares, nas atividades socioeducativas com as famílias,
em debates sobre garantias de direitos das famílias; das mulheres e das crianças e dos
adolescentes e a articulação do Serviço Social com os usuários e a rede
socioassistencial.

Guaratinguetá, 10 de Julho de 2019.

________________________

______________________

Maria Guadalupe Lara Briceño
Representante legal da entidade

Arina Domingues Moreira
CRESS: 61.258 - 9ª Região
Técnica Responsável
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