
 
 

Casa do Puríssimo Coração de Maria  

Av. João Pessoa,677 | Guaratinguetá. SP. CEP 12515-010 | Tel. e Fax: (12) 3125-7810 

casadocoracao@terra.com.br. www.salesianasacaosocial.org.br 

CNPJ 48.556.260/0001-74 

 
 

1 

RELATÓRIO TRIMESTRAL  

DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

     

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 

VÍNCULOS 
 

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 120 

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: 120 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos 

 

           

  INFORMAÇÕES DO RELATÓRIO                                                                        

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Número do relatório trimestral: 02 

Período do Relatório (mês/ano): Abril/Maio/Junho - 2019  
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Prestar atendimento de no mínimo 3horas diárias, especificando o turno e cinco vezes por 

semana. 

 

 

META 1 

Atendimento de 120 crianças e adolescentes/mês 

 

 

ESTRATÉGIAS 

 

Atendimento diário, sendo em dois turnos de 3h30 cada. Foi oferecido aos usuários alimentação 

e as estratégias com vistas a atingir os objetivos. 

Sendo assim seguem as atividades com os respectivos atendimentos de acordo com a demanda.  

 

Em abril no dia 02/04 foi feito encaminhamento e reunião na Escola Aliete com a diretora Rita, 

quanto a caso de automutilação e tendências suicidas de adolescente; 06/04 Realizado passeio das 

Crianças e Adolescentes para a EEAR: Projeto “Brincando com Helius” onde os usuários tiveram 

uma tarde de recreação junto aos alunos da EEAR. Além dessas citadas foi feito protocolo da 

documentação referente ao atendimento das 20 vagas remanescentes do SCFV sendo como região 

de abrangência do CRAS São Francisco, recebimento de doações de material de papelaria advindo 

do “Trote solidário” da FACEG - Faculdade de Educação de Guaratinguetá (antigo Nogueira da 

Gama). 

Em comemoração da Páscoa, foi trabalhado o resgate de valores como a solidariedade e partilha. 

Os usuários de forma simbólica dividiram um ovo de páscoa e também receberam Bis (doação 

Uniplan), sacolinha de doces e chocolate (doação irmãs salesianas). 

No dia 23/04 foi feito atendimento a mãe de adolescente para acompanhamento familiar e busca 

de estratégias em conjunto quanto a demandas apresentadas pela a usuária. Nesta mesma semana 

no dia 24/04 os Educadores participaram de uma formação sobre a Semana Mundial do Brincar 

com a representante local da Aliança pela Infância. Nos dias 29/04 e 30/04 tivemos o acolhimento 

das famílias e realização de 12 novas inclusões no Serviço, sendo 5 usuários a tarde e 7 de manhã. 

Cada atendimento teve duração média de 30 min. onde foi realizado estudo socioeconômico das 

famílias. 

É Valido ressaltar que durante o mês de abril tivemos um número significativo de usuários com 

virose, o que levou a instituição de forma preventiva suspender as atividades por 2 dias (11 e 

12/04), de maneira a evitar a continuidade do contagio entre as crianças e os adolescentes. 

 

No mês de maio os atendimentos e atividades desenvolvidas foram: 

06/05 – Atendimento e mediação com os responsáveis de adolescente do período da manhã, após 

relato da própria usuária sobre questão de violência e alcoolismo na família; 

 

07/05 – Continuidade de acompanhamento sobre caso da adolescente relatado acima, agora 

atendimento e orientação a tia (que a usuária reside durante os dias da semana); 
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08/05 – Visita domiciliar à adolescente do Santa Luzia que não estava comparecendo ao serviço. 

Avó relatou que o usuário foi expulso da escola e estava encontrando dificuldade de matricula-lo 

na escola do bairro, assistente social no mesmo momento entrou em contato com o Conselho 

Tutelar e fez o encaminhamento do caso. Como o adolescente recebia o auxílio transporte do 

CRAS, assistente social no mesmo dia foi pessoalmente relatar o desligamento (por motivo de 

falta de interesse do usuário de mudar de período no SCFV) a assistente social do CRAS; 

 

14/05 – Estudo de casos assistente social e coordenador de projetos; 

 

14/05 – Em homenagem ao Dia da Abolição da Escravatura (13/05) a assistente social fez uma 

roda de conversa e ampla reflexão sobre a luta do movimento negro e o racismo no Brasil; 

 

16/05 – Como parte da Campanha do 18 de maio, aconteceu uma roda de conversa da assistente 

social com usuários, período da manhã e da tarde sobre questão de abuso e exploração sexual. 

Utilizamos imagens e houve uma ampla participação das crianças e adolescentes; 

 

21/05 – Formação da equipe técnica em SP: Direitos Humanos da Criança e do Adolescente e 

trabalho com Famílias; 

 

22/05 – Recebemos a idealizadora da Semana do Brincar Lila na nossa programação; 

 

24/05 – Acolhida e atendimento Lucilene Cristina, usuária encaminhada pelo CRAS São 

Francisco, agendamento para realização do estudo socioeconômico e matricula dia 28/05, porém 

a mesma não compareceu – o caso já foi comunicado a assistente social do CRAS; 

 

28/05 – Atendimento usuária adolescente e escuta – adolescente apresenta quadro de depressão, 

faz acompanhamento com Olivia e também uso de medicamentos controlados. Adolescente, 

porém, vem apresentando evolução significativa no quadro e também não houve mais relato de 

automutilação; 

 

Em junho foi feito o atendimento aos educandos Kaik Henrique Lourenço Gonçalves e seu irmão 

Kaio Henrique Lourenço, abordado junto a eles a questão do comportamento dentro da CPCM 

em relação a participação nas atividades propostas. Além destes foi feito atendimento junto ao 

educando José Carlos de Castro Silveira Neto e seu pai devido as frequentes faltas apresentadas 

neste mês, sendo assim os mesmos foram alertados sobre a importância da periodicidade na 

participação das atividades oferecidas pelo projeto. 
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IMPACTO SOCIAL 

Conforme objetivo especifico, como previsto, foi prestado o atendimento à 120 

crianças/adolescentes de segunda à sexta das 8h às 11h30 e das 13 às 16h30. 

Comprometidos com o impacto social, em vista de redução de ocorrências de situações de 

vulnerabilidade social e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, Assistente Social, 

Coordenador e Educadores mantiveram acompanhamento diário junto aos usuários em situações 

ocorridas dentro da rotina do projeto nestes três meses ao qual citamos. É perceptível o melhor 

convívio dentro das rotinas de atividades apresentadas pela CPCM, isto se dá pela formação dos 

educadores na forma de conduzir certas demandas bem como as conversas individuais e em grupo 

sempre quando se tem a necessidade de acontecer este tipo de interferência. Algum adolescente 

tem se mostrado mais maduros nas rodas de conversas permitindo que cada vez mais essas 

discussões sejam mais ricas em relação ao seu conteúdo. A participação das famílias sempre 

quando se fez necessária foi primordial para as reflexões em relação a comportamento e certas 

mudanças as quais necessitavam mudanças, foi perceptível o trabalho em conjunto, Projeto, 

Família, Educadores, Usuário. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, 

com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades. 

 

 

META 3 

05 estratégias/semana 

 

 

ESTRATÉGIAS 

 

ABRIL 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 
Durante o mês de abril foi trabalhado “A água” como tema principal, ressaltando seus aspectos, 

maneiras de economizar, importância e impactos que a falta da mesma podem causar, utilizando de 

atividades lúdicas, práticas e reflexivas. Foi abordado também o “Dia da Terra” que é comemorado 

em 22 de abril, proporcionando muitas atividades voltado para este tema, além da abordagem sobre a 

Dengue, e atividades rotineiras como cuidados com a horta e jardim. 

Atividades Realizadas: 

Filme “Rango”: A animação conta a história de um lagarto que costumava ser domesticado e vai 

parar em um deserto, convivendo numa comunidade que enfrentava a seca. O filme mostra as 

consequências da escassez de água, sustentabilidade e estratégias de uma maneira divertida e 

chocante ao mesmo tempo. Foi direcionado para as crianças menores 

Filme “O menino que descobriu o vento”: Baseado em fatos reais, conta a história de um garoto 

muito pobre da África, que luta para conseguir concluir seus estudos, até ocorrer grandes 

problemas com as plantações de todos os moradores do seu vilarejo, afetando a economia, além 

da seca que contribui negativamente em vários aspectos, fome e etc. O garoto desenvolve um 

sistema de irrigação para seu vilarejo, salvando o povo.  Foi um filme direcionado para os alunos 

maiores. 

Roda de conversa sobre a água: Dando continuidade ao dia da água que é comemorado em março, 

os educandos refletiam sobre hábitos cotidianos que influencia no desperdício indevido de água, 

maneiras de economizar e a importância da água, desenvolveram plaquinhas sobre 

conscientização como “Não deixe a torneira aberta” colocando nos banheiros.  

A caça e o caçador: Brincadeira em que os alunos são divididos em caça e outros em caçador, 

sendo que o caçador precisa caçar, assim eliminando as caças até não ter mais. Logo depois breve 

reflexão sobre a Caça ilegal no Brasil 
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Mapa da Dengue: Os educandos se espalharam por toda a casa procurando objetos e lugares com 

água parada que poderiam futuramente servir como berçário para o mosquito da Dengue, cada 

grupo desenvolveu um mapa mostrando os lugares, e depois foi discutido se o objeto poderia ser 

retirado, movido ou etc para evitar futuros problemas. 

Quadro do Dia da Terra: Foi dado aos educandos telas para pintura e proposto que fizessem 

desenhos e mensagens relacionados com a Terra. 

Manutenção da Horta: Cuidados diários com a horta. 

Venda de Verduras: Conforme o desenvolvimento da horta plantada pelos educandos, foi feita a 

colheita e vendida as verduras no espaço da casa, o dinheiro arrecadado e contabilizado por eles 

mesmo, será usado para ser feito um piquenique para os mesmos. 

Plantio de muda de flores em pneus: Foi confeccionado uma nova área de jardim, utilizando pneus 

pintados pelos próprios educandos, utilizadas diversas espécies de flores. 

FORMAÇÃO HUMANA:  

Filme de Curta metragem “Egípcio – o outro par”. Após assistirem o filme o debate foi iniciado 

de várias maneiras. Ficou acordado que as conclusões retiradas do curta deveriam ser adaptadas 

na rotina do dia a dia, lembrando da importância de se enxergar ao seu entorno e dar valor as 

coisas que geralmente passam imperceptíveis. 

Música “Lugar Secreto” de Gabriela de Rocha. A partir desta musica foram traçadas diversas 

atividades voltadas para o debate dos sentimentos de todos que estão a nossa volta. 

Roda de conversa abordando os sentimentos, como utilizar os sentimentos muitas vezes 

reprimidos, bem como valorizar aqueles que estão dispostos a ajudar com a mediação de conflitos. 

 

GINÁSTICA RÍTMICA:  

INICIANTE: 
Ensinar as diversas ondas corporais e flexibilidade da GR para melhor conhecimento motor. 

Enfatizar o trabalho de flexibilidade dos exercícios corporais. 

Trabalhar os aparelhos arco e bola: ensinar manejos com atividades lúdicas  

Continuar o processo acrobático com cooperação e atividades com tatame e colchão. 

Trabalhar os processos de integração: a participação, a concentração e a conscientização corporal e 

pessoal. 

Iniciar o ensinamento da coreografia do Troféu SP, para cada categoria de idade, que servirá como 

aprendizado cognitivo e referência para as competições de 2019. 

 

INTERMEDIÁRIO:  
Ensinar as diversas ondas corporais e flexibilidade da GR para melhor conhecimento motor. 

Enfatizar o trabalho de flexibilidade dos exercícios corporais. 

Continuar as atividades com música, estimular a criatividade de conhecimento do próprio corpo e com 

o aparelho arco e bola, em duplas ou trios. 
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Dar continuidade ao processo acrobático com cooperação e atividades com tatame e colchão. 

Trabalhar os processos de integração: a participação, a concentração e a conscientização corporal e 

pessoal. 

Iniciar o ensinamento da coreografia do Troféu SP, para cada categoria de idade, que servirá como 

aprendizado cognitivo e referência para as competições de 2019. 

Melhorar a capacidade de integração com a participação nas danças em grupos e participações em 

curso de GR do município. Algumas meninas foram representantes no curso de GR que teve no 

munícipio, podendo partilhar depois os elementos aprendidos. 

Outro efeito para a participação social é que as meninas fizeram uma reportagem para a rede de 

televisão BAND VALE. Visando mostrar o projeto e a ginástica como meio de integração social. 

Continuar trabalhando também o processo de integração através do aprendizado nas novas 

coreografias em grupos. 

Continuar estimulando a capacidade de ritmo juntamente com o trabalho de concentração e integração. 

PROTAGONISMO JUVENIL: 
Trabalhar o processo de integração social através de temas sobre a aceitação de si mesmo e do outro. 

Temas: 

A identidade do outro: através de dinâmicas de integração e duplas, causar reflexão de entender as 

qualidades e pontos a crescer do outro; 

Nós somos nosso reflexo: através de dinâmicas realizar momentos de reflexão de reflexo pessoal. 

A partilha fraterna: refletir sobre o sentido da páscoa e da partilha fraterna como integração da 

sociedade. 

Trabalhar o autoconhecimento e identidade pessoal como meio de conhecimento e aceitação do 

indivíduo que cada um é; 

Aprender a conviver com o outro, através do conhecimento com dinâmicas de seus colegas gerando 

uma melhor convivência no projeto e fora dele. 

Neste mês o grupo participou da gravação para TV Aparecida sobre o tema de ser solidário com o 

outro. A participação foi efetiva, participativa e muito produtiva. 

ESPORTES E JOGOS: 
Futebol iniciação:  

Atividades de passe e domínio com movimentação e brincadeiras com a bola de futebol. 
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Jogo de futebol com regras modificadas 

Jogo de futebol com desvantagem numérica para uma das equipes 

Futebol intermediário:  

Atividades com movimentação e trabalho individual com bola para melhora de passe e domínio 

Atividades para treinar chute por meio de brincadeiras 

Roda de conversa sobre o futebol no projeto e responsabilidade 

Jogos:  

Caça as peças de domino pelo espaço – jogo em equipe 

Adivinhe as cartas de baralho – jogo individual 

Corrida em equipe 

Jogo dos passes com tema 

Adivinhe o objeto 

As atividades deste mês tiveram como foco a o trabalho em equipe, a conversação entre eles, a 

paciência, a cooperação entre os envolvidos para que eles possam melhorar no dia a dia em outros 

lugares, ajudar no convívio com outras pessoas da mesma idade e incentivar o protagonismo em tudo 

que o educando vier a participar. 

CULTURA HIP HOP: 
A dança tem suma importância para alcançar os objetivos da Educação, um deles sendo o 

desenvolvimento dos aspectos afetivo e social, portando esta prática propicia ao educando grandes 

mudanças internas e externas, no que se refere ao seu comportamento, na forma de se expressar e 

pensar. Conhecimento entre eles através da dança; Saber com quem convivem; aprender a conviver 

com todos. 

Ensinar o aluno a utilizar os elementos da dança;(principal). Ensinar por meio do 

desenvolvimento dos atributos pessoais. Respeito, concentração, autodisciplina, responsabilidade 

e sensibilidade. 

 

MAIO 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 

Durante o mês de maio o tema principal trabalhado foi “Lixo seco, úmido e comum”, sendo 

trabalhado com os educandos o conceito de lixo, como deve ser feito a separação dos resíduos, 

por que é importante que ocorra essa separação e os impactos causados pelo descarte incorreto de 
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lixo. As estratégias ocorreram através de conversas reflexivas, brincadeiras e produção de cartazes 

que posteriormente foram expostos no refeitório chamando a atenção de todos que compartilham 

do espaço para que tenham compromisso em fazer a separação correta do lixo na hora das 

refeições. Ocorreu também no mês de maio a Semana Mundial do Brincar envolvendo todos os 

educandos de uma forma geral com o tema O Brincar que abraça as diferenças, foram realizadas 

diversas brincadeiras durante a semana. 

Atividades Realizadas: 

Roda de conversa “Lixo”: Foi refletido todas as questões que englobam o assunto, levantando 

causas frequentes que fazem parte da cultura local, mas que afeta diretamente o meio ambiente e 

as maneiras de fazer a separação correta do lixo. 

Cartaz Lixo seco, comum e úmido: Foi proposto que em grupo os educandos desenvolvessem 

cartazes conceituando a separação de cada tipo de lixo, os cartazes foram expostos no refeitório.  

Som dos pássaros: Uma brincadeira para descontrair e aprender sobre os sons da natureza, 

utilizando vários apitos de sons aves, todos deveriam decorar o som de cada apito junto com o 

nome da ave, depois em um espaço aberto alguns estariam vendados e os demais com os apitos, 

a cada momento era solicitado que procurassem uma ave sendo orientado pelos diversos sons 

produzidos. 

Horta: Foi feito manutenção e limpeza da horta durante o mês, os educandos recolheram os alfaces 

e beterrabas plantadas anteriormente e entregaram para a cozinha do projeto, logo depois foi 

retirado todo mato indesejável e mistura da terra. Foram plantadas novamente mudas de beterraba 

e brócolis que também recebem os cuidados necessários semanalmente  

Piquenique: Com o dinheiro arrecadado no mês de abril com as vendas de alface pelos educandos, 

foi feito piquenique como um momento de partilha e descontração.  

Amarelinha Ecológica: Os educandos foram divididos em grupos iguais e através de uma 

amarelinha cada participante respondia uma pergunta relacionada com todo o conteúdo trabalhado 

durante o mês de maio valendo pontos, o grupo que acertava mais respostas era o vencedor. 

As atividades realizadas no mês de maio tiveram como objetivo concretizar valores como 

respeito, cuidado com o próximo e com a natureza, partilha, preservação, colaboração, 

contribuição contínua e comprometimento.  Através das oficinas sobre o lixo os educandos 

puderam compreender a importância do papel deles mesmo na sociedade, evitando acidentes, 

poluição, degradação de ambientes e riscos à saúde humana, a importância e os benefícios da 

separação do lixo, da coleta seletiva e reciclagem. Os cuidados com a horta proporcionam aos 

educandos habilidades motoras, hábitos de higiene e de cuidado com os espaços em que se 

convive. A atividade do piquenique proporcionou a importância da partilha, e a recompensa pelo 

trabalho na horta, já que metade dos produtos orgânicos foram vendidos, e a outra metade 

fornecida à cozinha do projeto 

 

FORMAÇÃO HUMANA:  

Com a entrada do novo educador, no dia 14 de maio de 2019, o restante deste mês foi pensado e 

dedicado para a criação de vínculo entre educador e educandos, com intuito de promover 

aproximações e confiança entre os grupos. 

Dando continuidade nesse processo de criação de confiança, foi pensado em dinâmicas que 

causassem reflexões nos aspectos inter-relacionais. Então foi abordado temas nas reflexões, 

voltados para o trabalho em equipe, a importância de todos os membros para um desenvolvimento 

saudável do grupo. Ou seja, em geral foi trabalho o processo de empatia entre os educandos, foi 

desenvolvido atividades onde era preciso pensar em como o outro também passa por dificuldades 

e que a sua dificuldade não anula a de ninguém e que se pode ajudar o outro simplesmente com a 

presença, mostrando que está ali do lado para fortalecer no que for preciso. 
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GINÁSTICA RÍTMICA:  

 

INICIANTE: 

Aprimorar o trabalho corporal com atividades de flexibilidade, coordenação motora, noção de 

espaço-tempo, lateralidade e de exercícios específicos da GR. 

Dar continuidade ao trabalho de coordenação com aparelhos corda e bola, estimulando a 

criatividade com brincadeiras de montar coreografias em duplas e grupos.  

Continuar o processo acrobático com cooperação e atividades com tatame e colchão. 

Continuar no aprendizado das coreografias específicas de ginástica Rítmica do troféu SP por nível 

e idade, nível a e b para as competições participativas do segundo semestre. 

Trabalhar os processos de integração: a participação e conscientização corporal e pessoal, que 

através das apresentações auxilia da criação de vínculo com a família e sociedade. 

Continuar trabalhando o processo de integração e trabalho em grupo através da finalização da 

aprendizagem das coreografias por categoria. 

Auxiliar no processo criativo e de trabalho com manejo de aparelhos que ajudam no trabalho de 

concentração, integração e participação em grupos. 

Estimular a apresentação entre as próprias crianças para já criar um processo de apresentações no 

município futuramente. 

Apresentação de uma coreografia no mês da gincana como meio de interação social. 

 

INTERMEDIÁRIO:  

Ensinar os passos rítmicos das coreografias e enfatizar no trabalho de música e movimento 

corporal. 

Melhorar o trabalho da capacidade de flexibilidade, força de saltos e coordenação motora dos 

exercícios corporais que precisam ser aprendidos nas coreografias. 

Continuar com trabalho de coordenação motora, aprofundando exercícios com a corda. 

Dar continuidade ao processo acrobático com estrelas, pontes, reversões no colchão e divididas 

em grupos. 

Terminar de ensinar a coreografia do Troféu SP, para cada categoria de idade, que servirá como 

aprendizado cognitivo e referência para as competições de 2019. 

Estimular a participação social através de pequenas apresentações em grupos durante as aulas e 

uma apresentação para todos do projeto durante a gincana do mês de maio. 

Continuar trabalhando também o processo de integração através do aprendizado nas novas 

coreografias em grupos e com a corda. 

Estimulando a capacidade de ritmo juntamente com o trabalho realizar os movimentos através da 

música 

Estimular a criatividade e noções cognitivas para um trabalho rítmico com cooperação das 

colegas. 
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PROTAGONISMO JUVENIL: 

 

Trabalhar o processo de participação e conscientização pessoal e social. 

Temas: 

Dinâmica do Comum e incomum: através de uma brincadeira eles precisam identificar coisas e 

gostos que tem ou não em comum com os colegas. Refletir em grupos e com todos sobre as 

diferenças e empatia. Bingo da amizade. 

Reflexão sobre o Combate ao abuso sexual da criança e do adolescente. Em grupos, assistir vídeo 

sobre o tema, refletir em grupos, escrever o que aprendeu. Construir cartazes. 

Atividades da semana do brincar, com atividades recreativas e lúdicas sobre cooperação. 

Dinâmica do Epitáfio: reflexão sobre a VIDA, nosso bem maior. Atividade sobre o que é a morte 

e o que é a vida. Reflexão e vídeo: "Não é Tragédia" (fonte youtube). 

Trabalhar o conhecimento pessoal e dos colegas do grupo.  

Trabalhar a empatia e acolhida com o diferente. 

Neste mês o grupo refletiu sobre temas no mês que culminava com as atividades municipais, 

como temas discutidos como o combate contra abuso sexual e a Semana do Brincar como meio 

de participação social e conscientização integral. 

 

ESPORTES E JOGOS: 

 

JOGOS: 

Neste mês inicia o Futebol Callejero na oficina de jogos: 

Futebol Callejero é uma modalidade do futebol com ênfase no futebol de rua jogado em vários 

lugares e periferia que traz em pauta 3 pilares do social: Solidariedade, cooperação e respeito. 

Com isso ajuda os educandos participantes a aprenderem e saber como e em que momento usar 

em seu dia a dia contribuindo para se tonarem bons cidadãos. 

Essa modalidade do futebol na oficina de jogos pois os educandos participantes já tinham uma 

ideia do que seria os 3 pilares com outros jogos e brincadeiras, porém com a inclusão do futebol 

facilitou ainda mais o seu entendimento. 

O futebol Callejero é dividido em 3 tempos. 

1- Montagem de regras pelos participantes: trabalhando o protagonismo e a organização como 

um todo, saber escutar a opinião do outro e saber o momento certo de colocar a sua opinião. 

2- O Jogo: após combinarem as regras acontece o jogo de futebol normal, porem no Futebol 

Callejero não existe arbitro (juiz de futebol) e sim mediador onde ele vai ajudando e mediando os 

conflitos e observando. 

3- Discussão final: No final as duas equipes sentam-se em círculo e conversam sobre como foi a 

partida e se os pilares citados acima foram respeitados valendo pontuação. 
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NÃO ganha o jogo quem venceu a partida e sim quem melhor (obedeceu) os pilares. Isso tudo 

resolvido entre os participantes e o mediador faz as perguntas para guia-los a fala. 

Cada pilar vale um ponto e o placar do jogo outro assim fazendo e ajudando aqueles com 

dificuldade a aprender e conviver levando para o dia a dia. 

FUTEBOL: 

Iniciação / Intermediário: 

O uso do futebol para melhorar questões do dia a dia. 

Por meio de atividades de treinamento de futebol fazer com os educandos enxerguem que além 

da modalidade pode se aprender muita coisa usando o futebol. 

Posicionamento de Ataque e marcação, jogadas de laterais e escanteio, saída de bola, jogo rápido 

com muitos toques e movimentação para se trabalhar a importância do outro nas atividades nos 

esportes coletivos e na vida 

Rodas de conversa sobre: socialização harmoniosa - saber respeitar o próximo. 

 

CULTURA HIP HOP: 

A proposta inicial incidiu pela conquista afetiva, acolhimento e respeito às diferenças individuais. 

O estímulo do trabalho colaborativo partindo do princípio da valorização da diversidade, o 

movimento que é produzido por cada um e pelos outros, enriquece a Dança e o trabalho em 

parceria. A forma como é desenvolvido o trabalho passa pelo acolhimento, deixando que eles 

experimentem, que eles conduzam a dança deles, começam a ganhar o seu espaço, e a conquistar 

a sua dança e o respeito do grupo. 

O impacto na vida dos educandos é visível e bastante positivo, aumentou muito interesse a prática 

da atividade. Existem os casos daqueles que não participam, mas procuramos de alguma formar 

estimular e de alguma forma aproxima-los com a rotina de atividades. Trabalhamos com um 

método de controle de talentos, incentivando sempre, e visando o comportamento, respeito, a 

solidariedade e a cooperação. 

 

ATIVIDADES EM CONJUNTO: 

 SEMANA DO BRINCAR:  

Do dia 20/05 ao dia 24/05 participamos da Semana Mundial do Brincar, neste período foram 

desenvolvidas brincadeiras relacionados ao tema da campanha este ano, “O Brincar que Acolhe”. 

As atividades desenvolvidas foram:  
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SUBTEMA: BRINCANTES DE CULTURA E IDENTIDADES. 

ATIVIDADES: 

- Corrida do Saci (Indígena) 

- Terra Mar (Africana) 

- Peteca “tipo câmbio” 

- Esconde esconde ao contrário (Alemanha) 

- Brincadeira em roda – Bola de meia. 

SUBTEMA: BRINCADEIRAS COMO EXERCÍCIO PARA A VIDA SOCIAL. 

ATIVIDADES:  

- Bandeirinha (2 jogos) 

- Queimada (2 jogos) 

- Dança da Cadeira 

- Cabo de Guerra 

SUBTEMA: BRINCANDO SE CONSTRÓI A CULTURA DE PAZ. 

ATIVIDADES: 

- Base 4 (Baseball) 

- Jogo do Passaporte 

- Caça ao Tesouro 

SUBTEMA: REPERTÓRIO DIVERSOS DO BRINCAR. 

ATIVIDADES:  

- Este dia terá como proposta as atividades serem implementadas pelos educandos. Terão o tempo 

para conversarem e decidir o que irão aplicar, tendo que toda organização ser feita por eles. 

Estarão organizados em grupos. 

ATIVIDADE: 

- O brincar que acolhe: Show de Talentos.  

Educandos se apresentaram em um show de talentos para uma bancada de jurados, criatividade, 

originalidade e o tema contaram pontos nesta divertida gincana. 

 
JUNHO 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 

Durante o mês de junho o tema trabalhado foi Meio Ambiente, já que se comemora em 5 de junho 

o dia mundial do meio ambiente, sendo desenvolvido atividades relacionadas para transmitir a 

importância da preservação com os meios em que vivemos. Foram realizadas as seguintes 

atividades: 
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Roda de conversa “Dia Mundial do Meio Ambiente”: conversa levantando o conceito de “Meio 

Ambiente”, foi falado sobre a degradação, cuidados, aspectos que precisam melhorar, atitudes a 

serem tomadas para contribuir com a preservação e etc. Após a conversa os educandos elaboraram 

cartazes expondo atitudes sustentáveis. 

Gincana Semana do Meio Ambiente: Durante a semana do dia 5, as turmas eram divididas em 

dois grupos. A primeira fase foi a brincadeira da amarelinha, em que cada número correspondia 

uma pergunta, se o grupo acertasse a resposta ganhava pontos, a segunda foi uma corrida, o aluno 

que chegasse primeiro teria que responder a uma pergunta (todas relacionadas com lixo, 

sustentabilidade e etc), também valendo pontos. Por último cada grupo deveria encenar um teatro 

voltado para o tema, a apresentação era avaliada por: organização, participação de todos e 

originalidade na criação da história, no final o grupo que tinha mais pontos era o vencedor. 

Manutenção da Horta e Jardim: Cuidados diários, retirada de matos, rega, poda e etc... 

Reutilização – Mesa de Carretilha: Utilizando carretilhas grandes, pastilhas e cola os educandos 

decoraram o objeto que está sendo utilizado no pátio. 

Bandeirinhas Recicláveis: Utilizando folhas de revistas velhas foi confeccionado diversas 

bandeirinhas para a decoração da Festa Junina. 

 

FORMAÇÃO HUMANA:  

No mês de junho aconteceu a festa junina da família, como de costume da casa toda festa junina 

contém um tema especifico que deve ser trabalhado nas oficinas em geral, para compor o ''plano 

de fundo" da festa e para as crianças entenderem e pensarem sobre o tema antes do acontecimento 

da festa, especialmente esse ano o tema será FAMÍLIA. 

Então, foi e está sendo pensado, desenvolvido atividades e dinâmicas que causam reflexões sobre 

as famílias, investigando como as crianças percebem as famílias, como também o que a família 

significa para elas. 

Foi um trabalhado também para enriquecer a discussão e consequentemente o entendimento da 

festa com esse tema, as novas formações de famílias, como as famílias se constituem e se formam 

atualmente. Assim, mostrando como as famílias não respondem mais ao modelo familiar nuclear 

e que todos os outros modelos são considerados e encarados como tal, pois para a constituição de 

uma família é preciso de algumas características que as vezes não são encontradas no modelo 

nuclear. Essas características especificas para a formação das famílias também foram abordadas 

durante as oficinas. 

 

GINÁSTICA RÍTMICA:  

 

INICIANTE: 

Foi trabalhado os processos de autonomia participação social. 

Atividades:  

Construção de movimentos corporais através de atividades com músicas e partindo das partes das 

coreografias.  
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Atividades lúdicas com a bola visando a coordenação motora fina juntamente com trabalho de 

lateralidade corporal. 

Apresentação das metas: neste mês elas apresentaram as metas (objetivos que cada menina traçou 

no início do ano, para ser apresentadas em junho), ao final de cada apresentação, todas eram 

premiadas conforme seu esforço. 

Impacto: com a apresentação das "metas", elas tiveram que apresentar a todas da sua aula, como 

se fossem uma apresentação geral. Todas mostraram muito empenho, superaram limites e de certa 

forma foram autônomas em suas apresentações.  

Outro impacto, foi que, com o objetivo de todas realizar as "metas", as educadas com maior 

facilidade se propuseram rapidamente a auxiliar na apresentação das metas de quem tinha mais 

dificuldade, isso proporcionou uma grande integração social e todas concluíram com sucesso. 

 

INTERMEDIÁRIO:  

Foi trabalhado os processos de autonomia participação social. 

Atividades:  

Construção de movimentos corporais através de atividades com músicas e partindo das partes das 

coreografias.  

Atividades lúdicas com a bola visando a coordenação motora fina juntamente com trabalho de 

lateralidade corporal. 

Apresentação das metas: neste mês elas apresentaram as metas (objetivos que cada menina traçou 

no início do ano, para ser apresentadas em junho), ao final de cada apresentação, todas eram 

premiadas conforme seu esforço. 

Apresentação das "metas", elas tiveram que apresentar a todas da sua aula, como se fossem uma 

apresentação geral. Todas mostraram muito empenho, superaram limites e de certa forma foram 

autônomas em suas apresentações.  

O objetivo de todas realizar as "metas", as educadas com maior facilidade se propuseram 

rapidamente a auxiliar na apresentação das metas de quem tinha mais dificuldade, isso 

proporcionou uma grande integração social e todas concluíram com sucesso. 

 

PROTAGONISMO JUVENIL: 

 

Abordar os temas violência, mulher, amor e família. Foi feito através de atividades de teatro mudo, 

e duplas para discutir o assunto ao ar livre. 

Continuar trabalhando sobre a importância da valorização da vida e cultivo familiar. Atividades 

de expressão na lousa, atividades com apresentação de vídeos e textos. 

Integração: eu e meus sonhos! Atividades em duplas, ao ar livre, com uma dinâmica na qual 

descreviam assuntos que cultivavam sonhos. 
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A ajuda mútua entre eles para que houvesse uma boa participação de todas principalmente nas 

atividades em duplas,  

Gerar autonomia: no momento das apresentações para todos, fizeram com bastante êxito e 

ajudando os colegas que tinham limitações para as atividades. 

Falamos muito sobre, desejos, sonhos, realizações para que pudesse sempre ficar cultivado como 

autonomia, forma muito participativos nestas atividades. 

 

ESPORTES E JOGOS: 

 

Esse mês o foco foi trabalhar a equipe, um se importar com outro e saber jogar com outro, mostrar 

a importância de quem está no mesmo time e no time adversário. 

 

Crescimento do futebol feminino e discussão histórica sobre como surgiu.  

Convivência com obras que atendem a mesma idade e a mesma oficina para conhecer e saber que 

o outro também faz coisas iguais. 

 

Futebol Iniciação e intermediário  

 

Atividades: 

Uso do vídeo para ensinar marcação e saída de bola com jogadas ensaiadas 

Treino voltado para saída de bola com goleiro trabalhando passe e tranquilidade.  

Treino voltado para trabalhar marcação e contra-ataque.  

Alongamento focado no protagonismo (os participantes conduzem o alongamento com a 

supervisão do educador) 

 

Saída para jogo amistoso de convivência com a Obra Auxiliar da Santa Cruz dia 18 de junho onde 

ocorreram 3 jogos de manhã e 2 de tarde. Esta atividade foi muito boa para a convivência entre 

os praticantes das modalidades das duas casas. 

 

Jogos: 

Participação na Capacitação de Futebol Callejero em São Paulo junto a Rede Paulista de Futebol 

de Rua, o Futebol Callejero no dia 27/06/2019, este faz parte de uma formação que nos torna 

aptos a ser um polo de futebol de rua. 

Atividades: 

Futebol Callejero 

Uso do vídeo para mostrar quais países e contexto histórico do futebol Callejero e falando sobre 

a copa do mundo (2014) e copa América (2015) da modalidade. 

Prática de futebol Callejero 

 

CULTURA HIP HOP: 

Estratégia: Exploração teórica sobre da cultura, com apresentação de textos, fotografias, livros e 

letras de músicas.  
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Experimentação dos movimentos básicos, sentindo e compreendendo as principais características 

da dança escolhida. Marcação de tempos e espaços mais importante,  

Realizados a junção dos movimentos aprendidos, acompanhados pelo som dos ritmos criados e 

inventar outros movimentos e formações diferenciadas como: Reebok, Bounce e Stance.  

 É nossa função, proporcionar ao educando, formas de conhecer o mundo tal como ele é, e através 

disso levá-lo a concepção de que tudo na vida deve ser aprendido, pois vivemos em uma sociedade 

exigente e subjetiva onde aqueles que tem conhecimento amplo, sobressaem-se. Portanto, é de 

suma importância que o projeto tenha desenvolvimento completamente para o fato de que a dança 

é uma pratica educativa eficiente e que não pode estar isenta das técnicas de aprendizado em arte. 

Pois estão permeadas na sociedade e por isso devem estar presentes no processo educativo dos 

educandos. 

IMPACTO SOCIAL 

Capacidade de demonstrar emoção, autocontrole e de interação no processo de fortalecimento de 

vínculos interpessoal, institucional, familiar e comunitário, tais como:   ser cortês; comunicativo; 

desenvolver novas habilidades sociais, culturais e artísticas; diminuição de conflitos pessoais e/ou 

em grupo; realização de tarefas coletivas. 

Redução das expressões de vulnerabilidades sociais presentes no cotidiano das crianças e 

adolescentes atendido. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Articular junto a rede socioassistencial, dos demais órgãos e das demais políticas públicas. 

 

META 4 

01 reunião/mês 

 

ESTRATÉGIAS 

 

Participação da assistente social: 

 

01/04/2019 – Participação da assistente social na reunião ordinária do CMAS; 

 

03/04/2019 – Participação da assistente social no encontro do Grupo de Trabalho – Articulação 

Política da Rede Salesiana de Ação Social 

 

04/04/2019 – Participação da assistente social na reunião ordinária do CMDCA; 
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10/04/2019 – Participação da assistente social na reunião extraordinária do CMDCA; 

 

11/04/2019 – Participação da assistente social da formação de assistentes sociais do NUCRESS; 

 

17/04/2019 – Participação e organização da assistente social no Fórum dos Conselhos Municipais 

de Guaratinguetá; 

 

29/04/2019 – Reunião organizações parceiras – SCFV – Tema: Acesso e Transporte aos usuários. 

 

02/05/2019 – Participação da assistente social na reunião ordinária do CMDCA; 

 

06/05/2019 – Participação da assistente social na reunião ordinária do CMAS; 

 

16/05/2019 – Participação da assistente social na reunião extraordinária do CMDCA; 

 

03/06/2019 – Participação da assistente social na reunião ordinária do CMAS; 

 

06/06/2019 – Participação da assistente social na reunião ordinária do CMDCA; 

 

07/06/2019 – Participação da assistente social na reunião extraordinária do CMDCA. 

 
 

 

 

IMPACTO SOCIAL 

Redução, junto a outras políticas públicas, de riscos sociais e fortalecimento da atuação em rede. 

Participação efetiva e de liderança junto as demais organizações da sociedade civil ao longo do 

trimestre. 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o 

desenvolvimento do protagonismo dos usuários. 

 

 

META 5 

01 reunião/mês (pais e responsáveis) 

6 oficinas/semana (oficina de participação social) 
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ESTRATÉGIAS 

 

Família  

 

Como estratégia de fortalecimento vínculos e a pedido das famílias na última reunião, no dia 

28/04/2019, ocorreu a tarde de convivência: “Domingo do Coração”, em parceria com a Secretaria 

de Cultura de Guaratinguetá. A proposta foi abrir as portas da organização para que as famílias e 

a comunidade pudessem participar de atividades recreativas em conjunto. Tivemos participação 

de uma média de 30 crianças/adolescentes e 40 adultos. 

 

14/05/2019 – Reunião com as famílias. Tema: Dia internacional da Família – Os “novos” arranjos 

familiares. Na roda de conversa contamos com a presença da coordenadora do CRAS São 

Francisco. Assistente Social trouxe a importante reflexão sobre a importância e o valor da família, 

e desconstrução da família nuclear como modelo “ideal”, acolhendo e valorizando os mais 

variados arranjos familiares. Ao final, aconteceu um lanche e um grupo de parceiros do Lins Clube 

que fez a doação de 100 cestas básicas para todas as famílias presentes. 

 

28/06/2019 – Festa Junina das Famílias.  

A festa junina da Família foi pensada para que seja um momento de convívio das famílias 

participantes do projeto na CPCM, na festa os convidados puderam assistir apresentações dos 

educandos com danças das atividades de Ginastica Rítmica e Cultura Hip Hop, além da quadrilha 

com a participação da maioria dos educandos e uma quadrilha ao qual foram convidados todos os 

presentes, aqueles que se mostraram com vontade puderam fazer parte desta grande quadrilha. 

Além das danças foram servidos para os convidados comidas típicas do período, como: Caldos, 

Pão com carne maluca, pipoca, arroz doce, refrigerante e doces. Um ótimo momento de 

convivência entre educandos, famílias, educadores, e funcionários no geral. Foi um lindo Arraial. 

 

 

 

 

 
Oficina de Participação Social 

No mês de abril após a visita da guarda mirim, foi colocado como proposta a confecção de um 

cartaz representativo deste encontro, com isso os educandos confeccionaram o cartaz com várias 

“mãos”, onde cada uma representava uma característica necessária para se compor um todo. Após 

conversa ficou claro que a percepção que apesar de instituições diferentes a problemática 

enfrentada por eles são as mesmas. De fato, de mãos dadas são mais percebidos e mais fortes. 

Desta forma nos encontros seguintes temas importantes relacionados a oficina foram discutidos, 

tendo como objetivo formar um cronograma de possíveis atuações dos envolvidos. 

 

No mês de maio as atividades se deram em criar vínculo com os usuários devido a entrada da 

nova Educadora. Discutir sobre a temática da educação e sobre o corte de verbas destinado para 

tal área, que afetou os alunos em suas rotinas escolares e futuramente em seu processo de ensino. 

Também foi discutido com as turmas sobre as diferentes classes sociais e sobre o que isso implica 

na vida de cada um. 
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As estratégias utilizadas para a criação do vínculo fora apresentação e dinâmicas quebra gelo.  

Para a discussão sobre a educação, foram-lhes apresentados o artigo 57 do ECA e discutido com 

eles sobre como funciona a escola dos mesmos e o que falta nela, possibilitando que cada um 

tivesse consciência de seus direitos e do que está ou não sendo cumprido para com eles. Também 

se utilizou cartolinas e recorte e colagem de revistas para representar o que é a educação para 

cada. 

No que diz respeito ao conteúdo sobre classes sociais, foram-lhes utilizadas a dinâmica da lata e 

lixo, a música - O homem que não tinha nada- e contação de história, para adequar cada um ao 

seu público alvo.  

Estivemos presentes também neste mês na caminhada em prol da Campanha Nacional de 

Combate ao Abuso e a Exploração Sexual contra crianças e adolescentes, evento este organizado 

pela Secretaria Municipal de Assistência Social e CMDCA, com apoio do Conselho Tutelar e das 

secretarias da Educação, Esporte e Gabinete Municipal. 

Outra participação importante foi a marcha pela ciência e educação junto aos alunos da UNESP -FEG 

tendo em vista as alterações no direcionamento das verbas para Educação. 

Em junho as atividades consistiram em diferentes atividades adaptadas para as turmas e 

participação no processo de elaboração da Festa Junina. 

As atividades consistiram em fazer jogos de mímica com temas do cotidiano, pessoas importantes 

da política e atividades que as crianças participam no projeto ou estão em contato todos os dias. 

Ex: Mariele Franco, Educadora Bianca, Recreação, ECA, Prefeitura, etc. Ocorreu também o feitio 

do Livro - A MARCA QUE EU DEIXO NO OUTRO E A MARCA QUE O OUTRO DEIXA EM 

MIM, sendo essa, a dinâmica da mão de cada criança com a marca que a mesma deixa nos outros 

e em si, e qual é a sua marca. Para as turmas mais velhas trabalhou-se o Reconhecimento da Sala 

como um espaço Social e organização do mesmo.  

Os jovens tiveram a oportunidade de participar da Pré Conferência do CRAS sobre a assistência social, 

foi uma ótima oportunidade de explanarem sua ideia bem como entenderem quais as atividades 

exercidas pelo CRAS bem como se dá o acesso as possibilidades, além de debaterem situações 

pontuadas no encontro. Este ocorreu em nosso espaço na Casa do Puríssimo Coração de Maria. Nas 

semanas seguintes ocorreram os preparos para Festa Junina -  Confecção de Bandeirinhas e Balões e 

Ensaio da Quadrilha. 

 

IMPACTO SOCIAL 

Usuários com plena informação de seus direitos e deveres e exercício da cidadania. 
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RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO 
  

 

 

 

Guaratinguetá, 03 de julho de 2019 

 

 

 

 

 

_________________________               _____________________________ 
Maria Guadalupe Lara Briceño                      Mariana Brito Horta Nogueira 

Presidente                                                    Assistente Social 
                                                                    CRES 52.103 
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PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 
 

RELATÓRIO TRIMESTRAL  

DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

     

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 

VÍNCULOS 
 

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 120 

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: 120 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos 

 

           

  INFORMAÇÕES DO RELATÓRIO                                                                        

                     

 

 

 

RECEBIMENTO:______________________________________________________ 

Número do relatório trimestral: 02 

Período do Relatório (mês/ano): Abril/Maio/Junho - 2019  


