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RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADES 

MÊS: JULHO /2018 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Criança 

e Adolescente de 06 a 15 anos  

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

Nome/ Razão Social: Associação de Instrução Popular e Beneficência - Centro Promocional São 

José 

Nº da Unidade: 3525303400815 

Referenciado ao CRAS Jd. Pedro Ometto (Nº da Unidade): 35253002844   

    CRAS Central (Nº da Unidade): 35253004680  

     

CNPJ: 50.228.097/0007-58 

Endereço: Av José Maria de Almeida Prado nº 365  Bairro: Jd. Pedro Ometto                                         

Cidade/ UF: Jaú – São Paulo 

Telefone: (14) 3622-3142                E-mail: Priscila@cpromocionalsj.com.br 

 

II. DIRETORIA DA INSTITUIÇÃO 

Presidente: Maria Inês Coelho Rosa 

Profissão: Economista               CPF: 863.566.408-63             RG:  7.229.680-X   

E-mail: marines@sipeb.com.br 

Mandato da Atual Diretoria:     Início: 05/08/2016  Término: 05/08/2020 

 

III RECURSOS HUMANOS 

3.1) Equipe de Referência 

Nº Nome Função 
Escolaridade 

Profissão 
Carga horária 

Fonte 

pagadora 
Remuneração 

 

01 

Priscila 

Andresa de 

Oliveira 

Diretora Serviço Social 44hs/sem Entidade R$ 4.483,47 

 

02 Maria de Pedagoga Pedagogia 40 h/sem. Convênio R$ 2.489,07  
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Lourdes S. 

Silva 

Municipal 

03 
Roberta 

Disselli Zenati 

Auxiliar 

Administrativo 
Ensino Médio 40 h/sem. 

Convênio 

Municipal 
R$ 1.700,00  

04 
Lorena Gomes 

Righi 

Assistente 

Social 
Serviço Social 30 h/sem. 

Convênio 

Municipal 
R$1.733,10  

05 

Larissa 

Fernanda da 

Silva 

Assistente 

Social 
Serviço Social 30 h/sem. 

Convênio 

Municipal R$1.733,10  

06 

Jaqueline 

Alves de 

Oliveira 

Psicóloga Psicologia 40 h/sem. 
Convênio 

Municipal 
R$2.490,00  

07 

Suzana Raquel 

Pereira de 

Oliveira 

Auxiliar 

Administrativo 
Serviço Social 40 h/sem. 

Convênio 

Municipal 
R$ 1.260,00  

08 
Márcia Regina 

Augusto 
Cozinheira Ensino Médio 44 h/sem. 

Convênio 

Municipal 
R$ 1.386,15  

09 
Valdirene 

Camargo Cruz 
Cozinheira 

Ensino 

Fundamental 

Inc. 

44 h/sem. 
Convênio 

Municipal 
R$ 1.386,15  

10 

Elisete 

Gimenes 

Pereira 

Serviços Gerais 

Ensino 

Fundamental 

Inc. 

44 h/sem. 
Convênio 

Municipal 
R$ 1.386,15  

11 

Marinalva 

Raimundo de 

Carvalho 

Serviços Gerais 

Ensino 

Fundamental 

Inc 

30 h/sem. 
Convênio 

Municipal 
R$ 945,11  

12 
Edna Maria de 

Souza Santos 

Educadora 

Social 
Pedagogia 40 h/sem. 

Convênio 

Municipal 
R$ 1.645,64  

13 
Helen da Silva 

Neves 

Educadora 

Social 
Pedagogia 40 h/sem. 

Convênio 

Municipal 
R$ 1.645,64  

14 

Fernanda 

Aparecida do 

Nascimento 

Educadora 

Social 
Pedagogia 40 h/sem. 

Convênio 

Municipal 
R$ 1.645,64  

15 

Gabriela 

Cristina B. 

Cezarino 

Educadora 

Social 
Pedagogia 40 h/sem. 

Convênio 

Municipal 
R$ 1.645,64  

16 

Priscila 

Marques 

Bento 

Educadora 

Social 

Ensino 

Superior 

(cursando) 

40 h/sem. 
Convênio 

Municipal 
R$ 1.645,64  

17 

Daniela 

Oliveira G. 

Cazellotto 

Educadora 

Social 

Magistério/ 

Ensino 

Superior 

(cursando) 

40 h/sem. 
Convênio 

Municipal 
R$ 1.645,64  

18 

Daniel 

Henrique 

Martins 

Educador 

Social 

Téc. em 

Informática 
40 h/sem. 

Convênio 

Municipal 
R$ 2.073,41  
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19 
Thiago 

Simioni Leite 

Educador 

Social 

Téc. em 

Informática 
 40 h/sem. 

Convênio 

Municipal 
R$ 1.645,64  

 

 

 

IV. APRESENTAÇÃO 

O Centro Promocional São José – Colmeia como é conhecido na cidade de Jaú, foi fundado em 

03 de fevereiro de 1967, porém, oficializada somente em 1970. Entidade sem fins lucrativos, tem 

como Visão de futuro ser um ambiente transformador, estimulando o conhecimento, a auto 

valorização e o desenvolvimento das potencialidades e talentos. Sua missão é ajudar as pessoas a 

desenvolverem competências para gerir com sucesso a própria vida através de um processo de 

qualidade que estimule a autonomia e a responsabilidade social. 

A entidade executa o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV para criança 

e adolescente de 6 a 15 anos. Trata-se de um serviço de Proteção Social Básica do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), regulamentado pela Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais. 

O SCFV possui caráter preventivo e proativo, tem por foco a constituição de espaço de 

convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da 

autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa 

faixa etária. As intervenções devem ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas 

como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. Inclui crianças 

e adolescentes com deficiência, retirados do trabalho infantil ou submetidos a outras violações, 

cujas atividades contribuem para resinificar vivências de isolamento e de violação de direitos, bem 

como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidade e na prevenção de 

situações de risco social. 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos complementa as ações da família e da 

comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos 

vínculos familiares e sociais, assegurando espaços de referencia para o convívio grupal, comunitário 

e social, além do desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mutuo. 

Traçamos uma linha de trabalho com nossas crianças desde a infância até a sua adolescência 

dando continuidade à formação do individuo, onde através de projetos direcionados, procuramos 

estimular as crianças e adolescentes a desenvolverem habilidades, raciocínio lógico analítico, 

cultural, e novos talentos. 
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V. OBJETIVO 

4.1) Objetivo Geral  

Desenvolver ações que propicie o desenvolvimento de potencialidades,  habilidades, 

talentos,  autonomia e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, contribuindo para 

prevenção a ocorrência de situações de risco e vulnerabilidade social 

 

4.2) Objetivos específicos  

• Oportunizar espaço de sociabilidade, estimulando a convivência social e comunitária e o 

desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo.  

• Contribuir para o desenvolvimento integral de crianças e adolescente, incentivando-os a 

serem protagonista de sua história e da sua vida em comunidade, ampliando sua visão de mundo. 

• Formar cidadãos conscientes de si, do outro, da realidade que o cerca e da sua capacidade de 

transformação fortalecendo a autoestima; 

• Complementar o trabalho social com famílias através de ações que estimulem sua 

participação  nas atividades, bem como na proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes 

e no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

• Estimular a participação da vida pública do território, por meio de ações que possam 

desenvolver o senso crítico e o exercício consciente da cidadania. 

 

VI. PÚBLICO ALVO/META: Atender a 300(trezentas) crianças e adolescentes do gênero 

masculino e feminino, com idade entre 06 e 14 anos e 11 meses em situação de risco e/ou 

vulnerabilidade social. 

 

VII. PERÍODO DE EXECUÇÃO: De segundas a sextas feiras das 7h00 às 17h00, com períodos 

diários de 4horas, no contra turno escolar. Período de execução 01/06/2018 a 30/06/2018. 

 

VIII. RECURSOS 

 

Origem Recurso Valor Anual Saldo anterior Valor gasto no 

mês atual 

Saldo disponível 

Federal R$ 162.000,00 R$95.000,00 R$ 13.500,00 R$81.500,00 
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Municipal R$ 630.000,00 R$367.500,00 R$ 52.500,00 R$315.000,00 

Próprio R$ 205.915,20 R$120.117,80 R$ 17.159,60 R$102.958,20 

Total R$997.915,20 R$582.617,80 R$ 83.159,60 R$499.458,20 

 

 

 

IX. AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

No mês de julho as ações desenvolvidas pela equipe de referência da instituição composta 

por educadores sociais, assistentes sociais, psicóloga, coordenação e direção, contemplaram os 

objetivos propostos no “Plano de Trabalho 2018”, uma vez que a reunião com o CRAS de 

referencia oportunizou a discussão de casos buscando criar estratégias de intervenção junto à rede, 

assim como as participações das reuniões dos Conselhos de Direitos possibilizaram o acesso a 

novos conhecimentos e discussão das políticas públicas. A capacitação oferecida para todos os 

colaboradores propiciou melhor compreensão do SCFV, assim como o curso realizado pela 

Assistente Social, Diretora e Agente administrativa no dia 31/07, oportunizou melhor entendimento 

da Lei nº13.019/14 com ênfase no Plano de Trabalho e Prestação de Contas. A equipe técnica 

trabalhou o tema “Trabalho em equipe e Respeito”, buscando conscientizar a crianças a cooperação 

e o respeito ao próximo e refletir senso de igualdade. Nas oficinas foram desenvolvidas um 

cronograma de férias, dentro deste foi realizado algumas atividades fora da entidade, como passeio 

no Parque do Rio Jahu, que buscou propiciar diversão para as crianças, visita ao museu com pic nic 

onde puderam conhecer um pouco mais da historia da cidade, as dinâmicas em geral buscou 

desenvolver atividades que estimulasse a criatividade, imaginação, autonomia, senso crítico, 

raciocínio lógico, desenvolvimento de potencialidades dos usuários, espontaneidade e a 

socialização.  

Neste mês houve o desligamento da educadora responsável pela oficina de artesanato, no 

entanto a entidade fará o processo seletivo para a contratação de um novo profissional. Também foi 

admitido um novo educador para desenvolver as oficinas de informática, tendo em vista que o 

educador que desenvolvia esta oficina trabalhará com a oficina de robótica.  

 No mês de férias escolares o número de crianças e adolescentes que participam das 

atividades reduziu 80%, essa queda se dá pela dificuldade de transporte coletivo usado por grande 

parte dos usuários desta entidade. As vans não trabalham neste período e a empresa Auto Ônibus 

Macacari não autoriza o uso do passe (carteirinha), sendo assim com base no questionário realizado 
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para identificar os casos de prioridades, a entidade custeou o transporte de algumas crianças e 

adolescentes, gastando -se R$2.716,00. 

Para melhor desenvolvimento das atividades foi realizada a manutenção dos computadores 

no valor de R$380,98, também foram comprados brinquedos e livros para realização dos grupos 

psicossociais no valor de R$1.274,00. No mês de julho também foi custeado o passeio da Fazenda 

Mandaguay do dia 21/06 no valor de R$952,48. As crianças e adolescente auxiliaram na confecção 

dos presentes dos padrinhos para o final do ano, para isso foram gastos R$334,70 com materiais 

para confecção. A diretora da entidade, assistente social e auxiliar administrativa realizam um curso 

de capacitação no valor de  $870,00. 

Sendo assim, segue abaixo os dados quantitativos das ações/atividades realizadas: 

MES: JULHO/2018 

Ações/Atividade Quantidade 

Acolhida 6 

Referenciamento 8 

Atendimento Psicossocial com crianças e adolescentes 18 

Atendimento Psicossocial com as Famílias 2 

Visitas Domiciliares (conhecer realidade ou busca-ativa) 2 

Encaminhamento para o CRAS (atendimentos PAIF e benefícios eventuais – 

Cesta Alimentos, Fotos 3x4, inclusão/atualização Cadastro Único – CAD 

UNICO, solicitação de BPC ou outros benefícios previdenciários, etc) 

2 CRAS 

Central 

Contato com a rede de serviços socioassistencial 

1 Entidade 

1 CRAS P. 

Ometto 

2 CRAS 

Central 

Reunião de equipe  1 

Reunião de discussão de casos com o CRAS 1 CRAS 

Pedro 

Ometto 

Visita de Monitoramento 1 

Participação em reuniões dos Conselhos de Direitos 1 CMDCA 

Fornecimento de benefícios (passe de ônibus, uniforme)  

4 passes de 

ônibus para 

1 família;  

36 peças de 

roupa e 5 
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pares de 

calçado para 

14 usuários 

Ações Coletivas 

Grupo Faixa Étária  (06 -11 anos) 2 

Grupo Faixa Étária (12 -15 anos) 1 
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AÇÕES/ATIVIDADES COLETIVAS 

 

 

 

Fotos 

 

AÇÃO: Curso de Capacitação – ICAP Objetivo: Promover a melhor compreensão do 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

vinculo.   

Participantes: Todos os colaboradores do 

CPSJ 

Local: CPSJ 

Data e horário: 04/07/2018 8hs às 17hs 

Relato: O curso foi ministrado pela especialista em Gestão do SUAS, Rebeca Brito de Moraes. 

Inicialmente a palestrante fez uma introdução sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos – SCFV e seguiu com os seguintes tópicos: Pressupostos das Ações 

Socioeducativas; Parâmetros Socioeducativos; Foco na Infância e Juventude; Ações 

Socioeducativa; O trabalho Intersetorial da Proteção Social Básica com Proteção Social Especial 

e a Rede Socioassistencial do SUAS, na construção do SCFV, e na complementação do  trabalho 

social com família e/ou indivíduos. Composição e atribuição da Equipe de Referência do SCFV. 
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Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÃO: Reunião com SENAC Objetivo: Verificar o espaço físico e documentos 

para matrícula do curso. 

Participantes: Equipe técnica no CPSJ, 

Pastorial do Menor, representante do Pró 

Meninas e SENAC 

Local: CRAS Pedro Ometto 

Data e horário: 05/07/2018 14hs  

Relato: Inicialmente as responsáveis pela realização do curso no SENAC explicaram os 

documentos necessários para matrícula assim como o prazo para a realização deste. Em seguida a 

psicóloga da pastoral do menor apresentou o espaço físico da entidade e a sala em que será 

realizado o curso. 

AÇÃO: Reunião CRAS de Referencia Objetivo: Realizar discussão de casos e dialogar 

sobre novas vagas para inserção de usuários.  

Participantes: Equipe Técnica do CRAS e 

do CPSJ 

Local: CRAS Pedro Ometto 

Data e horário: 11/07/2018  às 8:00 hs – CRAS Pedro Ometto    

Relato: Inicialmente as assistentes sociais do CPSJ passaram a relação do número de vagas, 

faixa etária e período para inclusão de novas crianças e adolescentes no SCFV. Em seguida as 

técnicas fizeram a discussão dos casos que demandam maior atenção buscando realizar novas 

estratégias de intervenção juntos aos usuários e suas famílias. 

AÇÃO: Reunião Equipe Técnica Objetivo: Planejar as ações que deverão ser 

desenvolvidas no mês de agosto.  

Participantes: Equipe Técnica do CPSJ Local: CPSJ 
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AÇÃO: Reunião com a Irmã Joana  

 

Objetivo: Promover uma reflexão sobre as 

consequências negativas que podem 

influenciar nas atividades desenvolvidas no 

Centro Promocional São José, na realidade 

social e na vida pessoal. 

Responsável: Irmã Joana e coordenação Local: Centro Promocional São José 

DIAS: 13/07 Nº participantes: Todos os colaboradores  

DESENVOLVIMENTO: Joana deu início ao encontro fazendo uma reflexão sobre o que nos 

aprisionam hoje? Pedindo para que cada colaborador pensassem em si próprio, quais situações, 

atitudes, sentimentos, que atrapalha o desenvolvimento em grupo, nas atividades realizadas, em 

obter um bom trabalho em equipe possibilitando a troca de conhecimento, a formação de ideias e 

nos ensina que, independente da sua função dentro da equipe, devemos reconhecer o valor de 

cada pessoa, afinal, é com a contribuição de cada um que podemos transpor os obstáculos, vencer 

as dificuldades e chegarmos ao tão esperado sucesso.  Para melhor compreensão cada 

colaborador ficou responsável em preparar sua “corrente” colocando tudo aquilo que nos 

aprisionam, após o término foram formados grupos de 3 pessoas com objetivo de partilhar essa 

prisão que temos dentro de nós, e juntos criar estratégias para melhor o desempenho pessoal, e no 

grupo. Finalizamos ressaltando que cada um tem uma corrente, formada por situações, 

sentimentos, atitudes, que nos aprisionam, que nos prende e se não trabalharmos isso em nós 

como iremos ter um bom desempenho pessoal e em grupo? 

Eixos Norteadores: Eixo 1 – Convivência Social: Capacidade de demonstrar emoção e ter 

autocontrole; Capacidade de comunicar-se; Capacidade de desenvolver novas relações sociais; 

Capacidade de demonstrar soluções para os conflitos do grupo; Capacidade de realizar tarefas em 

grupo; Capacidade de promover e participar da convivência social em família, grupos e território. 

Eixo 2 – Direito de Ser: Direito de Pertencer; Direito à comunicação; 

Eixo 3 – Participação: Participação como cidadão. 
 

 

 
 

 

Fotos 

 

 

Data e horário: 11/07/2018 

Relato: A equipe técnica planejaram os temas e as metodologias usadas nos grupos com os 

usuários. Discutiram ainda sobre o tema a ser trabalhado com as famílias nos encontros nos 

territórios, assim como a construção da avaliação do 2º semestre no SCFV entregue para os pais 

e/ou responsáveis e para as crianças e adolescentes. 
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AÇÃO: Capacitação para equipe de 

Serviço Gerais 

Objetivo: Promover orientação sobre os cuidados 

necessários com os alimentos.  

Tema: Cuidado com os alimentos Participantes: Equipe de Serviços Gerais  do 

CPSJ 

Data e horário: 26/07/2018 às 8hs  Local: Espaço Pedagógico 

Relato: O curso foi desenvolvido pelas nutricionistas responsáveis pela merenda no município. 

As profissionais explicaram sobre os cuidados necessários com os alimentos, a higienização para 

o preparo das refeições, assim como os procedimentos de recebimento das carnes, frutas, 

verduras e legumes. 

AÇÃO: Visita de Monitoramento 

Participantes: Equipe Técnica e direção do 

CPSJ e Assistentes Sociais da SEADS. 

Data e horário: 27/07 às 15hs 

Relato: A equipe técnica do CPSJ apresentou as demais técnicas presentes sobre o trabalho 

realizado pela instituição no mês de junho. As assistentes sociais da SEADS sanaram algumas 

dúvidas da entidade quanto a prestação de contas e parabenizaram pelas ações desenvolvidas. 

AÇÃO: Reunião do CMDCA Pauta:  Exoneração da Conselheira tutelar e sua 

substituição  

Participantes: Membros do conselho Local: Espaço Pedagógico 

Data e horário: 30/07/2018 às 15hs 

Relato: A Sra. Presidente em exercício Adriana Lyra Zwicker, agradeceu a presença de todos e 

deu início a reunião comunicando a exoneração da conselheira tutelar Isabel Aparecida Faria de 

Oliveira protocolada no dia 04/07/2018, sendo assim será necessário a convocação da próxima 

conselheira, conforme lista de classificação, para assumir o cargo. Para isso o CMDCA deverá 
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publicar uma resolução para que assim seja feita a convocação da conselheira tutelar suplente. 

AÇÃO: Capacitação ICAP Objetivo: Promover a melhor compreensão da Lei 

13.019/2014 com ênfase no Plano de Trabalho de 

Trabalho e na Prestação de conta.  

Participantes: Diretora, Auxiliar 

administrativo, Assistente Social e demais 

entidades. 

Local: Espaço Pedagógico 

Data e horário: 31/07 das 8hs às 17hs e 01/08 das 8hs às 15hs 

Relato: O curso foi ministrado pela especialista em Gestão Publica Gisele Karina Santana, 

contou com a presença das entidades do Município. Inicialmente a palestrante fez uma 

introdução sobre a Lei Federal n°13.019/2014 , e seguiu com os seguintes tópicos: As fases de 

Planejamento ,a elaboração do Plano de Trabalho ,a formalização da parceria, a Execução da 

parceria, o monitoramento e a avaliação da parceria, e a prestação de contas .  
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GRUPOS 

 

 

AÇÃO: GRUPO PSICOSSOCIAL 

TEMA: Cooperação, Respeito, Valores 

Pessoais, e União. 

Objetivo: Cooperação, Respeito, Valores 

Pessoais, e União. Proporcionar a 

descontração e a integração entre as pessoas, 

além da análise da relação ganha-ganha dentro 

de um grupo.  

Responsável: Psicóloga. Local: Centro Promocional São José 

DIAS: 05/07/2018 Nºparticipantes: 17 participantes  de 6 a 11 

anos.  

PERÍODO: Tarde: 17 participantes.  

DESENVOLVIMENTO: Inicialmente a técnica solicitou que os participantes fizessem uma 

roda, onde foi entregue uma bexiga e um pedaço de barbante. Em seguida a técnica pediu para 

que cada um enchesse a sua bexiga, e amarrasse no barbante e depois prendesse o barbante 

no próprio tornozelo. Quando todos tiverem executado o que foi pedido, a psicóloga solicita que 

todos se encaminhem para o centro do pátio e diz: "Aquele que me apresentar a bexiga cheia, 

ganha um prêmio. Ao ouvir a ordem, todos saíram estourando a bexiga um do outro, que na 

realidade a proposta era que todos apresentassem suas bexigas cheias para que o prêmio fossem 

para todos. Após recolocar a ordem, foi  pedido para que formassem novamente a roda, para 

realizar a reflexão: “ em algum momento foi colocado que somente um deveria apresentar a 

bexiga cheia?  Dentro de um grupo o que é mais importante a competição ou a cooperação?  

Como alcançamos cooperação? Qual a importância da relação ganha-ganha dentro do grupo? 

Quais as possíveis implicações deste tipo de atitude para o indivíduo? Para o grupo? Como 

podemos diminuir a competição? Finalizamos a dinâmica ressaltando que Relacionar-se é 

fundamental para todo ser humano. Precisamos uns dos outros para aprender, vivenciar e, 

principalmente, experienciar a vida, cada qual respeitando a sua própria jornada e sua busca pelos 

caminhos da felicidade, e a importância da coletividade, o trabalho em equipe é fundamental para 

que qualquer tarefa seja realizada com determinação e dedicação. 

Eixos Norteadores: Eixo 1 – Convivência Social: Capacidade de comunicar-se; Capacidade de 

desenvolver novas relações sociais; capacidade de encontrar soluções para conflitos em grupos; 

Capacidade de realizar tarefas em grupos; Capacidade de promover e participar da convivência 

social em família, grupos e território.  

Eixo 2 – Direito de Ser: Direito de brincar;  Direito de Pertencer; Direito à comunicação; 

Eixo 3 – Participação: Participação do serviço; Participação como cidadão.  

Fotos: 
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AÇÃO: GRUPO PSICOSSOCIAL 

TEMA: Trabalho em equipe e Respeito. 

. 

Objetivo: Estimular a cooperação e o respeito 

ao próximo e refletir senso de igualdade. 

Responsável: Assistente Social e psicóloga Local: Centro Promocional São José 

DIAS: 25/07/2018 

 

Nºparticipantes: 30 Participantes  

PERÍODO: Foram realizado um grupo com 30 participantes no período da manhã 

DESENVOLVIMENTO: Inicialmente as técnicas solicitaram que as crianças se organizassem 

em roda para explicar como a dinâmica iria prosseguir. Os participantes se dividiram em duplas, 

foram amarradas suas penas (perna direita do participante na direita do outro). A dupla que em 

menor tempo levasse os bambolês do outro lado seria campeã. A dinâmica foi realizada com duas 

duplas por vez, sendo cronometrado o tempo das mesmas. Ao término, todos formaram uma roda 

para a premiação da dupla ganhadora, foram entregue uma bala para uma criança e quatro balas 

para a outra, imediatamente as crianças acharam errada a premiação, então as técnicas 

questionaram o que havia de errado. As ganhadoras relatam que se as duas compartilharam as 

ideias, criaram estratégias juntas, uma precisou da outra para ganhar a competição realizando um 

trabalho juntas, então, não é justo ter diferença na premiação. Desta forma as técnicas solicitaram 

que as duas resolvessem essa situação, a criança com mais bala vez a divisão ficando com duas e 

outra criança com três, mesmo assim não ficou correto, então devolveram uma bala para a 

técnica, assim tendo a igualdade do prêmio.  

As técnicas finalizaram ressaltando a importância do grupo, o saber respeitar as pessoas com 

diferentes personalidades e formas de pensar e agir, aprender a lhe dar com as diferenças é 

fundamental para construir relações saudáveis. O trabalho em equipe é fundamental para que 

qualquer tarefa seja realizada com determinação e dedicação.  

Eixos Norteadores: Eixo 1 – Convivência Social: Capacidade de comunicar-se; Capacidade de 

desenvolver novas relações sociais; Capacidade de encontrar soluções para conflitos do grupo; 

Capacidade de realizar tarefas em grupos; Capacidade de promover e participar da convivência 

social em família, grupos e território. 

Eixo 2 – Direito de Ser: Direito de Pertencer; Direito à comunicação; 

Eixo 3 – Participação: Participação no serviço; Participação como cidadão. 

Fotos: 
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OFICINAS 

 

 

AÇÃO: OFICINA PARA CONFECÇÃO DO 

PRESENTE DOS PADRINHOS 

 

Objetivo: Confeccionar o presente dos 

padrinhos da campanha “ Faça uma criança 

feliz neste natal”  

Responsável: Educadoras Priscila e Daniela  Local: Centro Promocional São José 

DIAS: 1º semana do mês de julho Nºparticipantes: 50 adolescentes do período 

da manhã 

DESENVOLVIMENTO:  Com auxilio das educadoras os adolescentes iniciaram a confecção 

dos presentes dos padrinhos da campanha “ Faça uma criança feliz neste natal”. 

Fotos: 
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CRONOGRAMA DE FÉRIAS 

 

Objetivo: Promover a socialização; Desenvolver 

atividades que estimulam a criatividades e a 

imaginação; Realizar brincadeiras, jogos, 

passeios, promovendo a recreação por meio de 

brinquedos e brincadeiras.  

Responsável: Edna, Helen, Fernanda, Priscila e 

Daniela, Daniel e Thiago 

Local: Centro Promocional São José 

DIAS: Segunda a sexta-feira  Nºparticipantes: média de 30 Crianças e 

Adolescentes por dia. 

PERÍODO: Manhã   das 7h às 11hs.                             

DESENVOLVIMENTO:  

1º Semana 

Queimada: Os participantes foram divididos em duas equipes, cada equipe jogava a bola em 

direção a um dos jogadores do time adversário, e se fosse atingido, teria que ficar atrás do limite do 

campo dos adversários e poderia atacar, se atingir alguém do outro time o mesmo volta para a 

equipe inicial.  

Foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alerta: Antes de a brincadeira começar, cada participante escolheu um apelido, uma cor, um 

número, um nome, uma fruta. Um dos participantes escolhidos para começar ficou com a bola na 

mão, ficou de costa para o restante do grupo, e lançava a bola para o alto e ao mesmo tempo  falava 

o apelido de umas das crianças  do grupo , esta por sua vez teve que correr para pegar a bola . 

Fotos: 
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Bandeirinha: Já divididos em duas equipes com o mesmo número de participantes cada, umas das 

crianças de cada time colocava a bandeira no local, que se considerava mais difícil e distante da 

quadra. O objetivo do jogo é atravessar o campo adversário e capturar a bandeira sem ser pego e 

quem for pego deverá ficar parado, no território oposto ate ser resgatado por alguém de sua equipe 

que conseguir tocá-lo sem ser pego. 

 

 

Passando bambolês no corpo: Os participantes são divididos em dois times, cada time obteve dois 

bambolês, que foram passados um a um pelo corpo de cada participante. Venceu a equipe  que 

terminou de passar os bambolês por todos os participantes em menos tempo . 

Fotos: 
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Caminho com bambolês: Os participantes já estavam divididos em dois times, cada time ficou 

disponível com dois bambolês, que foi usado como caminho. O primeiro da fila iniciou com dois 

bambolês nas mãos, enquanto os demais já estavam posicionados no chão a sua frente, o mesmo 

participante entrou no bambolê que estava no chão e colocou outro na frente do bambolê que já 

bestava no chão, realizando o mesmo processo, venceu a equipe que terminou todo o caminho 

primeiro.  

Fotos:  

 

Arremesso de bambolê: Cada equipe escolheu um membro para ser a vitima, que se posicionou a 

distância dos demais participantes. O objetivo do jogo é arremessar o bambolê e encaixar no 

participante escolhido, cada arremesso correto somou-se 1 ponto para a equipe. Venceu a prova a 

equipe que obteve mais pontos. 

Fotos: 
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Estátua: A educadora colocou uma musica e enquanto a musica tocava todas as crianças dançavam 

livremente, mas quando era dito “Estatua” a musica parava e todos os participantes ficavam parados 

e não podia se mexer, o ultimo que permanecesse sem se mexer seria o vencedor. 

 

 

 

Corrida Pô: Foi formado duas filas, em lados opostos, uma de frente para a outra. Cada pessoa da 

fila teve que encontrar com outra, para jogar pedra, papel ou tesoura.  O ganhador continuou na fila, 

e quem perdeu teve que ir para o final da fila.  Quem conseguiu ganhar de toda a fila do 

Fotos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escravo de Jô com o corpo: As crianças fizeram uma roda, e foi cantado a musica “Escravo de Jô” 

usando o corpo como instrumento. 

Fotos: 
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Pega o rabo: Os participantes dividiram em duas equipes, as fitas foram colocadas nos shorts,  esse 

jogo é parecido com o pega-pega e as crianças correm atrás uma das outras para tentar pegar a fita . 

 

Parque do Rio Jahu:  Sob os cuidados das educadoras, as crianças realizaram passeio no Parque 

do Rio Jahu. O momento foi de muita diversão por todo o espaço do parque. 

Fotos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° Semana  

Encher a bexiga:  Foi organizado os participantes em um grande circulo , e foi entregue a cada um 

uma bexiga, e ao sinal da educadora as crianças encheram as bexigas , o primeiro que encheu a 

bexiga foi o vencedor . 

 



Associação de Instrução Popular e Beneficência 
CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ 

                            Av. José Maria de Almeida Prado nº 265 – Jd Pedro Ometto – Jaú / SP – Fone (14) 3622-3142 
CNPJ 50.228.097/0007-58 – Inscrição Municipal 44.475 

Utilidade Pública Federal – Decreto 46929/59 
Utilidade Pública Estadual – Decreto 33878/58 

                              Utilidade Pública Municipal – Lei 4.044 de 03/07/2006 
 

23 

 

 

Estourar a bexiga com a bexiga:  Foi dividido o grupo em duas equipes, e foi escolhido um 

representante de cada equipe, ao sinal da educadora o primeiro da fila  teve que correr com a bexiga 

na mão  e abraçar  ate estourar a bexiga e quando estourasse a criança permanece  para que o 

representante volte ao final da fila e assim sucessivamente . 

 

 

Não deixe a bexiga cair: Foi formado um circulo, e foi entregue a cada participante uma bexiga, ao 

som da musica  foi pedindo para as crianças dançar jogando suas bexigas para o alto, sem deixa-la 

cair , aos participantes que fosse errando ,iria sair ate permanecer um. 

Fotos: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Atividade no Sesi: Duas vezes na semana as crianças e adolescentes realizaram atividades 

recreativas 
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Massa de Modelar: Com auxilio das educadoras as crianças confeccionaram massinha de modelar 

usando farinha de trigo, sal, óleo, suco em pó e água. Após a confecção as crianças usaram a 

criatividade e imaginação para brincar com a massinha. Todos os participantes levaram sua 

massinha para casa. 

Fotos: 
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Piquenique no Parque do Rio Jahu:  Sob os cuidados dos educadores, as crianças realizaram 

passeio no Parque do Rio Jahu. O momento foi de muita diversão por todo o espaço do parque, ao 

final, no piquenique, foi servido refrigerante e salgadinho. 

Fotos: 

 

 

 

3 Semana  

Ameba de equipe: O grupo se dividiu em dois time , a brincadeira é muito parecida com queimada 

em que o jogador que esta com a bola ,tenta  acertar a pessoa do time adversário . 

Fotos: 
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Pega-Pega corrente: O grupo escolheu um pegador, os demais participantes se espalharam, e o 

pegador corre atrás.  Assim quando todos do grupo foram pegos, foi formado uma corrente de 

pessoas. 

Fotos: 

 

 

 

Nunca três:  Foi formado varias duplas sentados no chão , um integrante ficava em pé , ao 

comando da educadora, a criança que estava em pé  procurava uma dupla sentando-se atrás da 

mesma , sendo assim a criança que se encontra na frente teria que se levantar e ficava no lugar da 

criança que estava de pé . 

 

Corrida de colher: Também divididos em duas equipes, todos os participantes, um de cada vez, 

realizaram o percurso de ida e volta com o ovo sob a colher na boca, sem deixar cair. A brincadeira 

exigiu das crianças muita concentração e equilíbrio. 

Fotos: 
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Dança da Bexiga: Em dupla, os participantes dançaram enquanto equilibravam a bexiga, a dupla 

que deixava cair era eliminada. 

Fotos: 

 

 

Atividades no SESI: Duas vezes na semana os usuários brincaram de Ameba e Basquete 
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Confecção da Bolachinha de leite condensado: Com auxilio das educadoras as crianças 

confeccionaram uma bolachinha de leite condensado  usando ovos, leite condensado ,maisena, 

margarina . Após a confecção as crianças  experimentaram . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Associação de Instrução Popular e Beneficência 
CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ 

                            Av. José Maria de Almeida Prado nº 265 – Jd Pedro Ometto – Jaú / SP – Fone (14) 3622-3142 
CNPJ 50.228.097/0007-58 – Inscrição Municipal 44.475 

Utilidade Pública Federal – Decreto 46929/59 
Utilidade Pública Estadual – Decreto 33878/58 

                              Utilidade Pública Municipal – Lei 4.044 de 03/07/2006 
 

30 

 

 

Passeio Cultural no Museu Municipal: Acompanhadas das educadoras, as crianças realizaram 

uma visita ao museu municipal, onde puderam conhecer um pouco mais da história da nossa cidade. 

Antes de retornar ao CPSJ os participantes brincaram na praça. 

Fotos: 

 

 

 

 

 

 

X - RESULTADOS OBTIDOS: 

10.1) PONTOS POSITIVOS: 

- Boa participação nos usuários nas oficinas e grupos; 

- Boa integração entre os usuários de diferentes faixas etárias; 
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10.2) PONTOS NEGATIVOS: 

- A baixa temperatura de alguns dias dificultou a realização das atividades no parque; 

 

10.3) PROPOSTAS PARA A SUPERAÇÃO: 

- Promover espaço adequado e coberto para realizar algumas oficinas. ( a longo prazo) 

 

 

Jaú, 31 de julho de 2018. 
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