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RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADES 

MÊS: AGOSTO/2019 

 

 

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 
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III RECURSOS HUMANOS 

3.1) Equipe de Referência 

RECURSOS HUMANOS – AGOSTO 2019 

QT Cargo Nome 
Formação 

Profissional 
C/H 

Salário 
Líquido 

Encargos Sociais e Trabalhistas 

FGTS IRRF PIS INSS 13º  
Vale  

Transporte 
Férias 

Vale 
Alimentaçã

o 
Total  

1 Coordenadora Social Maria de Lourdes Santos Silva Superior Completo 40h/sem R$ 2.419,74 R$ 217,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 244,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 142,62 R$ 3.023,36 

1 Psicóloga Jaqueline Alves de Oliveira Superior Completo 
40h/sem R$ 2.312,12 R$ 207,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 232,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 142,62 R$ 2.893,74 

1 Assistente Social Saiulle Spilari Denadai  Superior Completo 
30h/sem R$ 1.632,33 R$ 143,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 162,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 142,62 R$ 2.079,95 

1 Assistente Social Letícia Aleixo Brancaglion Superior Completo 
30h/sem R$ 1.632,33 R$ 143,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 162,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 142,62 R$ 2.079,95 

1 Educador Social  Daniel Henrique Martins (Cursando)  Superior 40h/sem R$ 1.991,90 R$ 176,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 197,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 142,62 R$ 2.507,52 

1 Educador Social Daniela de Oliveira G. Cazellotto (Cursando)  Superior  40h/sem R$ 1.491,19 R$ 141,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 158,00 R$ 0,00 R$ 154,00 R$ 0,00 R$ 142,62 R$ 2.086,81 

1 Educador Social Edna Maria de Souza Santos Superior Completo 40h/sem R$ 1.596,45 R$ 141,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 158,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 142,62 R$ 2.038,07 

1 Educador Social Fernanda Ap. do Nascimento Superior Completo 
40h/sem R$ 1.565,45 R$ 141,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 158,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 142,62 R$ 2.007,07 

1 Educador Social Gabriela Cristina Basso Cezarino Superior Completo 
40h/sem R$ 1.596,45 R$ 141,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 158,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 142,62 R$ 2.038,07 

1 Educador Social Helen da Silva Neves de Oliveira Superior Completo 
40h/sem R$ 1.565,45 R$ 141,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 158,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 142,62 R$ 2.007,07 

1 Educador Social Miriam Geraldo Ensino Médio 40h/sem R$ 1.549,95 R$ 141,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 158,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 142,62 R$ 1.991,57 

1 Educador Social Priscila Marques Bento Superior Completo 40h/sem R$ 1.490,79 R$ 141,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 158,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 142,62 R$ 1.932,41 

1 Educador Social Thiago Simioni Leite (Cursando)  Superior 40h/sem R$ 1.549,95 R$ 141,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 158,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 142,62 R$ 1.991,57 

1 Aux. Serviços Gerais Elisete Gimenes P. Gonçalves Ensino Fundamental 44h/sem. R$ 1.346,30 R$ 118,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 118,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 142,62 R$ 1.724,92 

1 Aux. Serviços Gerais Márcia Regina Augusto Ensino Médio 44h/sem. R$ 1.270,84 R$ 118,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 118,00 R$ 0,00 R$ 154,00 R$ 0,00 R$ 142,62 R$ 1.803,46 
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1 Aux. Serviços Gerais Marinalva Raimundo Carvalho Ensino Fundamental 30h/sem R$ 849,66 R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 154,00 R$ 0,00 R$ 142,62 R$ 1.306,28 

1 Aux. Serviços Gerais Valdirene Camargo da Cruz Ensino Médio 44h/sem. R$ 1.258,50 R$ 118,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 118,00 R$ 0,00 R$ 154,00 R$ 0,00 R$ 142,62 R$ 1.791,12 

1 Assis. Administrativo Roberta Disselli Zenati (Cursando)  Superior 40h/sem R$ 1.617,17 R$ 143,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 160,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 142,62 R$ 2.062,79 

1 Aux. Administrativo Susana Raquel Pereira Oliveira Superior Completo 40h/sem R$ 1.199,78 R$ 105,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 105,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 142,62 R$ 1.552,40 

Subtotal R$ 29.936,35 R$ 2.696,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.960,00 R$ 0,00 R$ 616,00 R$ 0,00 R$ 2.709,78 R$ 38.918,13 

Total Folha de Pagamento Mensal R$ 38.918,13 
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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. 

 

Meta pactuada: Atender 300 crianças e adolescentes encaminhados pelos CRAS de Referencia de 

Jaú. 

Meta atendida em Agosto/2019: Atendeu 288 crianças e adolescentes, onde as vagas já foram 

passadas para os CRAS de referencia (CRAS Central e CRAS Pedro Ometto). 

 

 

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

diários de 4 horas, no contra turno escolar. Período de execução 01/08/2019 a 31/08/2019. 
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VIII. RECURSOS 
 

Origem Recurso Valor anual Saldo anterior Valor gasto no 

mês atual 

Saldo disponível 

Federal R$ 162.000,00 R$ 148.500,00 R$ 13.500,00 R$ 135.000,00 

Municipal R$ 666.000,00 R$ 610.500,00 R$ 55.500,00 R$ 555.000,00 

Próprio R$ 199.624,00 R$ 182.988,67 R$ 16.635,33 R$ 166.353,34 

Total R$ 1.027.624,00 R$ 941.988,67 R$ 85.635,33 R$ 856.353,34 

 

 

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 julho 2019 à junho 2020”, uma vez que a reunião com o 

CRAS de referencia Pedro Ometto oportunizou a discussão de casos buscando criar estratégias de 

intervenção junto à rede e continuidade da elaboração da ação com as famílias junto com as técnicas 

na comunidade, e com o CRAS Central, onde também oportunizou a discussão de casos buscando 

criar estratégias de intervenção junto à rede, houve participação na reunião de conselho de direitos 

CMAS, foi realizado a visita de monitoramento na entidade. 

Foi oportunizado uma ação em conjunto com o CRAS, com as famílias no território do 

campo de futebol Informatibola, onde foi um momento de muita emoção entre os membros das 

famílias, pois as técnicas proporcionaram uma atividade que marcou muito, as crianças das salas 

verde, vermelha e amarela participaram do Cine-Inflável Itinerante que foi promovido pela equipe 

do PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, em comemoração ao aniversário da 

cidade, ainda neste mês tivemos a realização da Festa da família, com participação das crianças e 

dos adolescentes junto com as famílias, uma festa tradicional da entidade que acontece todos os 

anos no espaço do CPSJ.  

Neste mês trabalhando o tema “Valores da vida e para a vida: Gratidão”, a equipe técnica 

abordou o tema de forma lúdica, com reflexão do tema confeccionando sua própria mão, onde foi 

colocada em um tronco de arvore, as mãos dá o sentido de folhas, a arvore ficou linda, foi exposta 

para a festa da família e nelas continham o que é gratidão para cada um e pelo que são gratos, ao 

final foi realizada reflexão sobre o mesmo, enfatizando a importância de se ter a gratidão em nossas 

vidas em tudo que temos em volta, desde as coisas mais simples.  
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  As demais oficinas trabalharam o mesmo tema, foi ressaltado sobre: Arvore dos valores: 

Caminhos para a gratidão, Conversando sobre a gratidão: Uma virtude a ser ensinada, Minha 

família, minha alegria e fechando com a festa da família, buscando desenvolver atividades que 

estimulassem a criatividade, imaginação, autonomia, senso crítico, raciocínio lógico, 

desenvolvimento de potencialidades dos usuários, espontaneidade, socialização e principalmente a 

gratidão.  

A equipe técnica deu inicio ao Grupo Adolescer com as adolescentes da entidade, a fim de 

propiciar um ambiente transformador e estimulador na vida das adolescentes, oportunizando a 

reflexão sobre o protagonismo de suas vidas. 

Foi realizada a manutenção do filtro do bebedouro das crianças e adolescentes no valor de 

R$ 480,00, foi realizada a compra de TNT para a Festa da Família e atividade diversas no valor de 

R$ 1.191,30 e alimentação e bebida para a festa da família.  

Todos os itens citados acima foram necessários para melhor atendimento e desenvolvimento 

das atividades com as crianças e adolescentes. 
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Sendo assim, segue abaixo os dados quantitativos das ações/atividades realizadas: 

MÊS: Agosto/2019 

Ações/Atividade Quantidade 

Acolhida 32 

Atendimento Psicossocial com crianças e adolescentes 164 

Atendimento Psicossocial com as Famílias 18 

Visitas Domiciliares (conhecer realidade ou busca-ativa) 2 Visita 

24 Busca-ativa 

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) 

10 CRAS Pedro Ometto 

6 CRAS Central 

2 Conselho Tutelar 

2 CREAS 

1 Saúde 

Contato com a rede de serviços intersetorial 

2 Educação 

5 CRAS Central 

16 CRAS Pedro Ometto 

1 Postinho de Saúde 

1 Secretaria da Educação 

Reunião de equipe  6 

Participação em Reunião de Conselhos de Direitos  1 CMAS 

Reunião de discussão de casos com o CRAS 1 CRAS Pedro Ometto 

1 CRAS Central  

Monitoramento 1 

Ações Coletivas 

Grupo Faixa Etária (06 -10 anos) 20 

Grupo Faixa Etária (11 -15 anos) 20 

Grupo Psicossocial - Faixa Etária (06 -10 anos) 9 

Grupo Psicossocial - Faixa Etária (11 -15 anos) 9 

Oficinas 

Oficina de Jogos (xadrez, dama) 4 

Oficinas de informática 40 

Oficina de Robótica 40 

Oficina Arte e Movimento 40 

Oficina Pensa e Faça 40 

Oficina Cinema 40 
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Oficina de Prática Esportiva (SESI, KARATE, JUDÔ, TÊNIS) 13 
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AÇÕES/ATIVIDADES COLETIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÃO: Reunião CRAS Pedro Ometto  

Objetivo: Realizar discussão de casos e dialogar sobre novas vagas para inserção de usuários. 

Participantes: Equipe Técnica do CRAS e do CPSJ 

Local: Centro Promocional São José  

Data e horário: 12/08 às 13:30hs 

Relato: Inicialmente as Técnicas realizaram a discussão dos casos que demandam maior atenção, 

buscando realizar novas estratégias de intervenção juntos aos usuários e suas famílias. Em 

seguida as assistentes sociais do CPSJ passaram a relação do numero de vagas, faixa etária e 

período para inclusão de novas crianças e adolescentes no SCFV, e a entrega da contrareferência 

dos usuários novos e desligados. 

No mesmo dia foi realizado o roteiro da ação que foi realizada no dia 17/08, e todos os detalhes 

do evento para melhor organização e para realizar a atividade com as famílias e a comunidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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AÇÃO: Reunião CRAS Central  

Objetivo: Realizar discussão de casos e dialogar sobre novas vagas para inserção de usuários. 

Participantes: Equipe Técnica do CRAS e do CPSJ 

Local: Centro Promocional São José  

Data e horário: 21/08 às 10hs  

Relato: Inicialmente as Técnicas realizaram a discussão dos casos que demandam maior atenção, 

buscando realizar novas estratégias de intervenção juntos aos usuários e suas famílias. Em 

seguida as assistentes sociais do CPSJ passaram a relação do numero de vagas, faixa etária e 

período para inclusão de novas crianças e adolescentes no SCFV, e a entrega da contrareferência 

dos usuários novos e desligados.  
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AÇÃO: Reunião Equipe Técnica  

Objetivo: Planejar atividades para grupo psicossocial  

Participantes: Assistentes Sociais e Psicóloga  

Local: Centro Promocional São José  

Data: 20 e 23 de Agosto de 2019 

Relato: A equipe técnica realizou reunião para planejamento das atividades para o grupo, 

psicossocial “Auto Cuidado (Higiene) para ser realizada no mês de setembro”.  
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AÇÃO: Reunião Equipe Técnica  

Objetivo: Planejar atividades para grupo psicossocial  

Participantes: Assistentes Sociais e Psicóloga  

Local: Centro Promocional São José  

Data: 19 e 23 de Agosto de 2019 

Relato: A equipe técnica realizou reunião para planejamento das atividades para o grupo, 

psicossocial de fechamento do mês com o tema: “Gratidão”.  
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AÇÃO: Reunião Equipe Técnica  

Objetivo: Realizar discussão de casos e dialogar sobre estratégias a serem criadas 

Participantes: Equipe Técnica  

Local: Centro Promocional São José  

Data: 27 e 28 de Agosto de 2019 

Relato: Inicialmente as Técnicas fizeram a discussão dos casos que demandam maior atenção, 

buscando realizar novas estratégias de intervenção junto aos usuários e suas famílias, realizando 

contatos com a rede de serviços.  
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AÇÃO: Encontro com as Famílias em parceria com o CRAS Pedro Ometto  

Objetivo: Oportunizar um encontro com o CRAS e as famílias do território, com a finalidade de 

explicação do serviço e aproximando os vínculos comunitários, com isso abordar questões de 

reflexão sobre a importância da presença da família no dia-a-dia da criança e adolescente. 

Participantes: Equipe do CPSJ e CRAS Pedro Ometto  

Local: Campo de Futebol Informatibola  

Data: 17/08 – Sábado às 13hs  

Relato: O Encontro com as famílias foi realizado no dia 17/08/2019 às 13hs, tivemos a presença 

de 53 Famílias e 154 pessoas. 

O encontro com as famílias teve como objetivo abordar questões de reflexão sobre a 

importância da presença da família no dia-a-dia da criança e adolescente, onde é importante junto 

em parceria com CRAS e o SCFV onde são serviços que auxiliam a família no desenvolvimento 

dos mesmos e fortalecer os vínculos familiares e comunitários.  

Foi elaborado uma atividade para que seja de forma lúdica a melhor maneira de refletir 

sobre as marcas que as famílias deixam nas crianças e adolescentes, com isso buscamos nessa 

atividade que desperte dentro de cada um  a valorização dos momentos que vivenciam juntos, 

como perguntar como foi seu dia?, se está bem, se precisa de algo?, Vocês sabem qual é a comida 

favorita, a cor preferida?  

Realizamos esta atividade para pensar em nossas atitudes diante do desenvolvimento 

deles onde pode trazer profundas consequências na vida futura, na sociedade e no seu caráter 

como ser humano.  

Onde precisamos observar nossas atitudes, pois somos como espelho e precisamos tomar 

cuidado com oque fazemos, pois, somos os primeiros guias da vida.  

As técnicas (Assistentes Sociais e Psicólogas) de ambos os serviços se dividiram para 

realizar a pintura na camiseta das crianças, onde todos os membros da família puderam participar 

carimbando suas mãos na mesma, foi um momento de muita emoção para todos que estavam 

presentes, ao final as técnicas dissertaram um poema de Carlos Drumond de Andrade 

(Recomeçar), explicando que o objetivo desta ação não é culpar e sim refletir e recomeçar 

sempre.  

Como encerramento as crianças e adolescentes apresentaram uma musica “Desconecta” 

de Daniel Salles, foi um momento de muita emoção ao finalizar os usuários entregaram as suas 
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famílias uma lembrança. 

Oferecemos pipoca, algodão doce, refrigerante e brinquedos para que todos pudessem 

aproveitar à tarde, o evento teve encerramento ás 16hs.  

Tivemos vários parceiros para a realização do evento onde tornaram à tarde especial: 

Informatibola pela disponibilidade do campo, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 

Social pela disponibilidade de colaboradores e setores como, CRAS Central e PETI – Programa 

de Erradicação do Trabalho Infantil, Jahuba pela doação de refrigerantes, Igreja Nossa Senhora 

Auxiliadora pela colaboração da maquina de algodão doce, Fernanda: estagiaria de Serviço 

Social pela disponibilidade de barracas e ajuda na preparação do evento, Matheus Silva pela 

disponibilidade do som e Malú Aleixo fotógrafa.  
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AÇÃO: Festa da Família 

Objetivo: Promover espaço de convivência entre os usuários e suas famílias buscando valorizar 

e fortalecer os vínculos familiares. 

Participantes: Todos os usuários e suas famílias. 

Local: Centro Promocional são José   

Data: 31/08 – Sábado às 14hs  

Relato: Inicialmente as crianças e adolescentes realizaram apresentações de danças e canto para 

suas famílias, sem seguida foi servido macarrão com molho de carne moída e refrigerante. Mais 

de 400 pessoas participaram da festa da família, a festa encerrou o tema trabalhado com as 

crianças e adolescentes no mês de agosto “Gratidão”.  
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AÇÃO: Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS 

OBJETIVO: Informar membros do Conselho. 

RESPONSÁVEL: Membros do Conselho e Responsáveis da Secretaria de Assistência  

LOCAL: Espaço Pedagógico   

DIAS: 20/08/2019 às 13:30 

Nº PARTICIPANTES: 22 

DESENVOLVIMENTO: Foi convocada uma reunião com os membros do Conselho com a 

PAUTA: Participação da Equipe da AELESAB para explanação sobre o serviço de Acolhimento 

Institucional para Adultos e suas famílias; Explanação sobre o Plano de Ação do Governo 

federal; Publicação de Resolução nº 04/2019 aprovando o Plano de Ação; Comissão para a 

realização da Conferência Municipal de Assistência Social; Oficio da APAE para substituição da 

conselheira Jéssica F. Macedo Viega - Suplente - Ent. ou Assoc. Comunitária pela  Marilza Spatti 

Gatti. 

Com a apresentação da ATA a Presidente Catiuche deu inicio à reunião dando as boas vindas e 

agradecendo a presença de todos, realizou a leitura da Ata anterior e logo em seguida deu inicio 

na pauta acima, sendo discutido a todos. 

A Sr. Ruth gerente da Secreataria de Assistencia realizou a explicação do Plano de Ação do Go-

verno Federal e em seguida  
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AÇÃO: Reunião de Monitoramento  

Participantes: Equipe técnica do CPSJ e Monitoramento 

Local: Centro Promocional São José 

Data e horário: 22/08 às 14:00hs  

Relato: Inicialmente a equipe de monitoramento colocou em questão a quantidade de crianças 

atendidas, quantidade de funcionários e os pontos de frequência de cada um, com isso a 

equipe do CPSJ entregou para consulta a via do ponto digital e a lista de frequência das 

crianças e adolescentes, a atualização do site, em seguida foi questionado sobre as ações do 

mês anterior e atual “Julho e Agosto”, com isso foi comparado às atividades, justificativas e 

mudanças.  

As técnicas ainda informou que a partir do mês de setembro o relatório mensal de atividades 

será enviado somente via e-mail para as mesmas nos e-mails: tamires.asocial@jau.sp.gov.br; 

elisangela.asocial@jau.sp.gov.br; flavia.asocial@jau.sp.gov.br; e caso precise de um único e-

mail que será direcionado diretamente a gerente da  

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social: monitoramento.asocial@jau.sp.gov.br.  

Em seguida as técnicas realizaram uma visita nas oficinas que estavam sendo realizadas no 

momento, as mesmas elogiaram o trabalho como atividades e atendimentos da equipe do 

serviço.  

Ao final foi tirada uma foto para o registro do relatório. 

mailto:tamires.asocial@jau.sp.gov.br
mailto:elisangela.asocial@jau.sp.gov.br
mailto:flavia.asocial@jau.sp.gov.br
mailto:monitoramento.asocial@jau.sp.gov.br
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AÇÃO: CINEMA INFLÁVEL 

 

OBJETIVO: Proporcionar um momento diferente as crianças e adolescentes, a terem o 

conhecimento do programa de erradicação ao trabalho infantil (PETI), sendo assim foi 

oportunizar um momento em comemoração ao aniversario da cidade.  

Responsável: PETI - SEADS 

Nº participante: 170 crianças e adolescentes 

Manhã: 85 / Tarde: 85 

DESENVOLVIMENTO: A Prefeitura de Jahu, por meio da Secretaria de Assistência e Desen-

volvimento Social, junto com o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), trouxe 

para Jaú, em comemoração ao aniversário da cidade, o evento Cinema Inflável Itinerante “Cine 

Cidade”. A atração trouxe filmes gratuitos para a população entre os dias 4 e 8 de agosto. As cri-

anças do CPSJ foram no dia 05/08/2019 no período da manhã e da tarde. O “Cine Cidade” é uma 

atração cultural que leva um cinema itinerante e inflável. Foram cinco sessões diárias durante o 

período de apresentação dos filmes, que foram exibidos em diferentes bairros da cidade. As ses-

sões aconteceram das 8h às 19h. As crianças da entidade assistiram o filme “O parque dos sonhos 

e Viva, a vida é uma festa” O evento foi gratuito e fez parte das comemorações do aniversário de 

166 anos de Jahu. Foi aberto ao público.  
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AÇÃO: Aniversariantes do mês de Agosto  

Objetivo: Realizar confraternização para comemorar os aniversariantes do mês. 

Participantes: Todas as crianças e adolescentes 

Data: 30/08 em ambos os períodos 

Relato: O CPSJ promoveu a comemoração dos aniversariantes do mês. Vale ressaltar que a 

equipe da entidade trabalha para produzir uma real festa de aniversário, o espaço é enfeitado com 

bexigas e há uma mesa para tirar fotos e cantar parabéns para todos os aniversariantes do mês, as 

crianças e adolescentes ganham presentes, é um momento de muita alegria.  
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AÇÃO: GRUPO PSICOSSOCIAL. 

OBJETIVO: Conhecer os hábitos familiares de cada criança/adolescente do serviço, 

identificando as dificuldades vivenciadas no seu contexto familiar; Conscientizando a 

importância da higiene para saúde do corpo. 

RESPONSÁVEL: Psicóloga e Assistentes Sociais.  

LOCAL: Centro Promocional São José 

DIAS:  

1° Momento: 

07/08 – Sala Verde M 1 participante e Vermelha M 6 participantes. 

07/08 – Sala Verde T 2 participantes, Vermelha T 1 participante e Amarela T 2 

participantes. 

09/08 – Azul M 7 participantes  

09/08 – Azul T 3 participantes e Laranja T 1 participante. 

12/08 – Amarela M 6 participantes ; Laranja M 1 participante. 

2° Momento:  

19/08 – Sala Amarela M 2 participantes  

21/08 – Sala Verde M 2 participantes e Vermelha M 6 participantes. 

21/08- Sala Verde T 2 participante; Vermelha T 1 participantes e Amarela T 2 

participantes; 

23/08- Azul M 8 participantes; 

23/08 – Azul T 4 participante e Laranja T 4 participantes.         

Nº PARTICIPANTE: 35 

PERÍODO: Manhã 22  /   Tarde 13 

DESENVOLVIMENTO:  

1° Momento - As técnicas deram inicio ao grupo com apresentação das mesmas, e 

explicando como serão realizado os encontros e qual objetivo. Os participantes foram 

orientados que os grupos acontecerão duas vezes por mês, e que os temas abordados serão 

sobre a importância do autocuidado no cotidiano. Inicialmente foi explicado o significado 

da palavra “autocuidado”, o cuidar de si mesmo. Quando se fala em ter hábitos de 

autocuidado, fala-se em estar atendo às próprias necessidades e buscar desenvolver hábitos 

que visam o próprio bem-estar, os participantes ficaram a vontade para se expor. Ao 
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término da explicação, todos foram organizados em roda para o desenvolvimento da 

atividade. No centro foi colocada uma caixa com vários produtos de higiene como: escova e 

pasta de dente, papel higiênico, sabonete, shampoo, cortador de unhas, desodorante, 

condicionador, pente fino, etc. As Técnicas orientaram que iria passar uma bolinha “como 

se fosse batata quente”, e quando a música “Boa Higiene-Valber Meireles-Apêndice do 

TCC em Nutrição” parasse, a criança/ adolescente com olhos fechados pegaria um produto 

de dentro da caixa e tentaria adivinhar, dando continuidade com um diálogo para ensinar 

melhor sobre cada produto. Os questionamentos foram: Para que serve? Como é utilizado? 

Quanta vez se usa durante o dia? Tem em casa? Quais as dificuldades que possuem para 

obter o autocuidado? Porque devemos utilizar esse produto? Observou-se ótima interação 

entre os participantes, ficando à vontade para acrescentar com seus conhecimentos e juntos 

foram discutidos a importância de adquirir a higiene e quais as consequências que ela trás 

com sua falta. Finalizamos o encontro ressaltando que ao nos cuidarmos, prevenimos 

doenças, tanto físicas, quanto emocionais e aumentamos nossas chances da longevidade. 

Além disso, os cuidados conosco mesmos, aumentam nossa autoestima e autoimagem, 

essenciais para lidarmos com a vida de forma positiva. Por último, o autocuidado é uma 

forma de fortalecermos nossa mente e corpo para estarmos fortes em momentos de 

dificuldades. 

2º Momento  

As técnicas deram inicio organizando os participantes em roda para relembrarem sobre o 

objetivo dos encontros do mês de Agosto, reforçando sobre a importância autocuidado, foi 

pedido para as crianças e adolescentes falarem como está sendo a sua própria higienização, 

se estão aderindo às orientações. Ao término demos continuidade em roda para a explicação 

da atividade. Os participantes foram divididos em dois times onde cada um teria uma caixa 

encima da mesa, e ao comando a técnica iria fazer perguntas relacionadas à higiene, como: 

“Qual é o nome do instrumento de limpeza vendido em metros e que serve para a melhorar 

a higiene bucal?; Qual é a finalidade do banho diário?; Como é conhecido o tablete 

utilizado para auxiliar na limpeza do corpo na hora do banho?” etc; e as respostas estariam 

dentro da caixa, o primeiro que pegasse iria correr até a outra técnica que estaria  

posicionada a frente, o primeiro a tocar em sua mão mostraria a resposta que estão em 

forma de imagens, com a resposta correta o time tinha o direito de escolher onde gostaria de 
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colocar a peça “X” ou “O” do jogo da velha e assim foi sucessivamente. Ao término foi 

questionado o que aprenderam na atividade realizada, e reforçando a importância de ter o 

autocuidado, para a prevenção de doenças. Pudemos ver todos interagindo, e o trabalho em 

equipe.  

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 encontrar soluções para conflitos do grupo; Capacidade de realizar 

tarefas em grupo; Eixo 2 – Direito de Ser: Direito de aprender e experimentar, Direito de 

brincar, Direito à comunicação; Direito de ter direitos e deveres; Eixo 3 – Direito a 

Participação: Participação como cidadãos. 
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GRUPO PSICOSSOCIAL  

TEMA: Valores da vida e para a vida – Gratidão 

Objetivo: Propiciar o desenvolvimento de valores indispensáveis à formação humana e a 

reflexão na sociedade.   

Responsável: Assistentes Sociais e Psicóloga  

Local: Centro Promocional São José 

Nº de Participantes: 287 

PERÍODO: Manhã: 142 - Tarde: 145 

DESENVOLVIMENTO: Inicialmente as técnicas abordaram o tema do mês: Gratidão houve 

uma reflexão sobre o tema, foram abordados alguns valores da Gratidão, o que você realmente 

sente no seu coração o, que é a Gratidão, onde devemos ter a gratidão, com quem, quando, 

diante de que? É olhar para a vida e agradecer pela sua existência, é sentir gratidão por tudo em 

nossas vidas, as técnicas perguntaram aleatoriamente: você já perguntou para seu amigo como 

foi seu dia?, Qual é a sua cor preferida?, Quantos anos você tem?, As técnicas colocaram essas 

perguntas para eles perceberem, que convivem todos os dias e nem se quer se conhecem que é 

importante a gente ter empatia pelo outro e ajudar quando precisarem, isso é gratidão pelo outro 

sem receber nada em troca, as técnicas ainda refletiram com todos a gratidão pelo serviço do 

CPSJ, onde atendemos todos com muita alegria, e fazemos tudo para atende-los da melhor 

forma.  

Após a reflexão as técnicas explicaram o que seria feito, a ideia foi realizar uma árvore da 

gratidão, com isso foi distribuído para cada grupo a cor de referencia como: verde, vermelha, 

amarela, laranja e azul, sendo uma arvore toda colorida, em seguida as crianças riscaram o 

como molde as suas mãos e recortaram, escreveram o que é gratidão para cada um, um 

momento onde todos puderam refletir sobre o tema em suas vidas, citaram algumas palavras 

como: Deus, amor, amigos, família, saúde, colmeia e entre outros, após finalização da atividade 

cada um com sua mão feita foi ate tronco da árvore, onde colaram sua própria mão, diante da 

atividade realizada fizemos uma reflexão com participação de todos, com intuito de agradecer 

aos amigos, aos companheiros, e à vida pelas oportunidades, sempre buscando o sentido da 

gratidão.  

Objetivo da atividade foi alcançado com sucesso em todas as faixas etárias. 
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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 encontrar soluções para conflitos do grupo; Capacidade de realizar tarefas em 

grupo; Eixo 2 – Direito de Ser: Direito de aprender e experimentar, Direito de brincar, Direito 

à comunicação; Direito de ter direitos e deveres; Eixo 3 – Direito a Participação: Participação 

como cidadãos. 
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AÇÃO: GRUPO ADOLESCER  

Objetivo: Propiciar um ambiente transformador e estimulador na vida das adolescentes, 

oportunizando a reflexão sobre o protagonismo de suas vidas.  

Participantes: Equipe Técnica  

Local: Centro Promocional São José  

Data: 12/08/2019 

Nº de Participantes: 8 Adolescentes  

Relato: No primeiro momento as técnicas explicaram o que seria o grupo e a finalidade que é 

propiciar um ambiente transformador e estimular na vida delas um momento diferenciado para 

valorização de sua autoestima, oportunizando a reflexão sobre o protagonismo de suas vidas, 

buscando construir uma relação de autoconfiança, sendo assim abrindo para sugestões de 

atividades que sejam do interesse delas. 

A Equipe Técnica realizou junto com as adolescentes um momento para reflexão de suas 

vidas, com isso as técnicas distribuíram papel e caneta, pediu para quem quiser se sentar no 

tapete para melhor visualização no espelho para realizar a atividade, que ficassem à vontade, 

que foi escrever o que sente, o que as deixam tristes, perguntamos  se são felizes, o que 

gostaria de mudar em suas vidas, qual é o medo, as angustias entre outra perguntas que fomos 

fazendo enquanto escreviam com um fundo musical de “Photografy”, foi um momento de 

muita reflexão, pois o grupo é menor e a concentração gerou a vontade de expor tudo o que 

estavam sentindo  no momento, observamos que muitas exporão momentos difíceis que já 

passaram e estão passando, ao finalizar as técnicas perguntaram para cada uma se poderíamos 

ler o que escreveram, todas concordaram e com isso detectamos muitas fragilidades e baixa 

autoestima, onde vamos realizar alguns atendimentos para conhecer mais a realidade de cada 

uma e planejar atividades que estimule o protagonismo em suas vidas.  

O objetivo foi alcançado e tivemos um retorno muito bom das adolescentes que esperam do 

grupo que ajude-as a superar fragilidades que existem.   
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OFICINA: VIVER E CONVIVER 

TEMA: Valores da vida e para a vida – Gratidão 

Objetivo: Possibilitar situações as crianças e adolescentes, para que possam desenvolver os 

valores humanos existentes no seu ser, como proposta de interagir de forma livre e integral 

aprendendo a construir relações verdadeiras e fraternas de acordo com os princípios morais.  

Responsável:  

Sala Verde 6 / 7 Anos Educadora Edna 

Sala Vermelha 7 / 8 Anos Educadora Helen 

Amarela 9 / 10 Anos – 8 / 9 Anos Educadora Fernanda  

Laranja 11 / 12 Anos – 9 / 10 Anos Educadora Priscila  

Azul 13 / 15 Anos – 10 /11 Anos Educadora Daniela 

Local: Centro Promocional São José 

Nº de Participantes: 293 

PERÍODO: Manhã: 146 /Tarde: 147 

DESENVOLVIMENTO:                           Sala Verde  

Durante o mês de agosto trabalhamos o tema gratidão com objetivo que as crianças 

consigam despertar ou ate mesmo descobrir em que são gratos, proporcionamos atividades que 

levaram as crianças a se profundar no significado da palavra gratidão com atitudes e 

comportamentos. Na primeira atividade trabalhamos os frutos da gratidão em roda de conversa 

às crianças puderam se expressar sobre o tema, em seguida a educadora fez uma breve 

explicação e questionar, logo puderam se expressar através de um papel um sentimento sobre a 

gratidão, para finalizar coloram na árvore dos valores.  

Na segunda atividade realizamos uma breve discussão sobre o tema e discutimos o 

significado da palavra “Agradecimento”, em seguida ouvimos a musica “Me leva pra casa”. 

Falamos sobre a musica e logo em seguida iniciamos dinâmica “Teia do agradecimento”, cada 

criança fez um agradecimento e em seguida jogo o barbante para um amigo formando assim uma 

teia.  

Na terceira semana trabalhamos a atividade minha família, minha alegria, falamos sobre 

a importância da família e logo em seguida realizamos um painel da nossa maior benção nossa 

família, cada criança fez o desenho da sua família em uma folha cada um pode apresentar “Sua 

família”, e para finalizar colocamos a árvore dos valores. 

A ultima atividade encerramos com a grande e linda festa da família com apresentações 

de danças e teatros. 
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Nº de Participantes: 58 

Manhã: 28 / Tarde: 30 

 

 

 

 

 

 

 

Sala Vermelha 

Iniciamos o tema com uma roda de conversa sobre os valores que iremos trabalhar 

durante o mês, falamos sobre os frutos da gratidão e o que eles podem trazer para a nossa vida. 

Então cada criança expressou seus sentimentos com palavras que foram coladas ao lado 

da árvore dos valores, fizemos também a teia da gratidão, uma dinâmica onde cada um pode 

falar a que ou a quem e grato e com o barbante cada participante teve que segurar um pedaço e 

jogar o restante para outro participando formando assim uma grande teia. Foi lido uma linda 

carta do Papa Francisco sobre gratidão pela família e logo em seguida confeccionamos um lindo 

painel com colagens, frases de musica e desenhos sobre a família, finalizamos com nossa 

tradicional festa da família.  

Nº de Participantes: 57 

Manhã: 28 / Tarde: 29 
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Sala Amarela 

O mês fala sobre gratidão e neste mês iniciamos com tema onde foi confeccionada uma 

árvore como painel exposto em sala onde cada criança me ajudou a fazer as dobraduras e a 

colagens das folhas. E após isso iniciou também com uma visita onde toda a sala amarela, verde 

e vermelha fomos convidados a ir ao cinema móvel no Jardim Orlando Ometto foi ótimo.  

E através de roda de conversa sobre o tema as crianças se expressaram, foi muito bom 

falaram sobre um segredo onde foi escrito em uma pétala de flor exposto em nosso painel como 

flor com as gratidões de cada um oferecendo para o outro. 

 

Nº de Participantes: 58 

Manhã: 30 / Tarde: 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala Laranja                                                                   

Primeira atividade conversamos sobre gratidão, e os frutos da gratidão, realizamos a 

confecção da árvore dos valores, em roda levantamos uma discussão sobre o que é ter gratidão, 

deixei os adolescentes livres para se expressar.  

A gratidão e o ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um 

beneficio, um auxilio e um favor, em um sentido mais amplo pode ser explicado também como 

um grande reconhecimento das situações e dadivas que a vida lhe proporcionou e ainda 

proporcionará. Gratidão é reconhecer que a vida é um presente não são perfeita e minha vida 

também não, mas por tudo que sou e possui sinto profunda gratidão.  
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Foram questionados pelo que vocês são gratos?, Vocês demostram essa gratidão, de qual 

forma?, E gratidão são palavras ou atitudes? 

Cada um em segredo se expressou em um papel qual seu sentimento sobre gratidão e colaram na 

árvore.  

Todos se interessaram contaram suas experiências onde foram gratos e ou ingratos, 

também foram mais tímidos, mas como eles escreveram se soltaram mais.  

Segunda atividade uma virtude a ser ensinada, teia do agradecimento relembrando a 

atividade anterior e foi realizada uma dinâmica onde cada criança agradecer por algo ou alguém. 

Foi formado um circulo com todos de pé, um adolescente iniciou a atividade segurando 

na ponta do barbante, fez seu agradecimento e jogou o rolo para outro adolescente que não pode 

ser a do seu lado. Para que ao fim se forme uma teia. 

Foi relembrado junto com educadora a conversa anterior sobre como nas dificuldades 

podemos ser positivos e tirarmos o que é bom, na teia teve quem agradeceu por coisas 

relevantes.  

Na terceira atividade minha família, minha alegria, com todos organizados em circulo ler 

um texto do Papa Francisco sobre gratidão a família, em seguida propor-lhes a realização 

coletiva de um painel da nossa maior benção, nossa família, com desenhos, fotográficas, frases, 

musicas e colagens.  

Na quarta atividade encerramento do mês com festa da família, teatro e danças.  

 

                                                                                                                    Nº de Participantes: 60 

Manhã: 30 / Tarde: 30 
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Sala Azul 

Fizemos uma roda e conversamos sobre o tema gratidão, a educadora perguntou para os 

adolescentes se eles sabiam o que era o significado da palavra gratidão, alguns falaram o que 

achava e depois fiz algumas perguntas e eles responderam, no questionário todos falaram.  

 Pelo que vocês são gratos? 

 Vocês demostram essa gratidão? De qual forma?  

 E gratidão são palavras ou atitudes?  

E logo em seguida foi entregue um pedaço de papel colorido e fizeram uns bilhetes e 

colocamos em nosso painel.  

Segunda atividade realizada foi relembrar da atividade anterior e demos inicio a dinâmica 

da teia utilizando um rolo de barbante, todos participaram.  

Terceira atividade a educadora leu para os adolescentes uma mensagem do Papa 

Francisco, em seguida confeccionamos cartões e colamos no painel, escreveram bilhetes alguns 

desenhos disponibilizando, folha de papel sulfite, lápis, borracha, lápis de cor e canetinha.  Foi 

disponibilizado para os adolescentes vários tipos de jogos, xadrez, ginga uno, cara-a-cara entre 

outros.  

Quarta atividade encerramento com teatro para festa da família, apresentação dos 

adolescentes da sala laranja tocando violino e o grupo cantando a musica aleluia com 

apresentação do teatro sobre gratidão e uma dança musical “Loirinha Bombril”. 

Sala Azul: Nº de Participantes: 60 

Manhã: 30 / Tarde: 30 
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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 encontrar soluções para conflitos do grupo; Capacidade de realizar tarefas em 

grupo; Eixo 2 – Direito de Ser: Direito de aprender e experimentar, Direito de brincar, Direito à 

comunicação; Direito de ter direitos e deveres; Eixo 3 – Direito a Participação: Participação 

como cidadãos. 
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OFICINA: ARTE E MOVIMENTO 

TEMA: Valores da vida e para a vida – Gratidão 

Objetivo: Possibilitar situações as crianças e adolescentes, para que possam desenvolver os 

valores humanos existentes no seu ser, como proposta de interagir de forma livre e integral 

aprendendo a construir relações verdadeiras e fraternas de acordo com os princípios morais. 

Responsável:  

Sala Verde 6 / 7 Anos Educadora Edna 

Sala Vermelha 7 / 8 Anos Educadora Helen 

Amarela 9 / 10 Anos – 8 / 9 Anos Educadora Fernanda  

Laranja 11 / 12 Anos – 9 / 10 Anos Educadora Priscila  

Azul 13 / 15 Anos – 10 /11 Anos Educadora Daniela 

Local: Centro Promocional São José 

Nº de Participantes: 293 

PERÍODO: Manhã: 146 /Tarde: 147 

DESENVOLVIMENTO:                              Sala Verde  

Durante o mês de agosto a sala verde utilizou desta oficina para ensaio da musica 

“Vamos Construir” de Sandy e Junior que foi apresentada pelas crianças na festa da família.  

Nº de Participantes: 58 

Manhã: 28 / Tarde: 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala Vermelha 

Utilizamos desta oficina para ensaiar a musica “Espalhe Amor” de Maria Cecilia e 

Rodolfo para a apresentação no dia da festa da família os ensaios foram feitos em sala e também 

no salão da entidade.                                                                                              

 

     Nº de Participantes: 57  

Manhã: 28 / Tarde: 29 
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Sala Amarela  

A sala amarela realizou ensaios para a apresentação para a festa da família, onde todos 

apresentaram grupo da manhã e tarde com a música Ministério Apascentar – Meu Melhor, com o 

sentido que a família é minha herança.  

 

Nº de Participantes: 58  

Manhã: 30 / Tarde: 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala Laranja e Azul 

Ensaiamos do coral com o violino “Musica Aleluia”, com coreografia “Lourinha 

Bombril”, sendo assim finalizamos com ensaio do teatro sobre a gratidão.  

 

                                                                                           Sala Laranja: Nº de Participantes: 60  

Manhã: 30 / Tarde: 30 
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Sala Azul: Nº de Participantes: 60 

Manhã: 30 / Tarde: 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 encontrar soluções para conflitos do grupo; Capacidade de realizar tarefas em 

grupo; Eixo 2 – Direito de Ser: Direito de aprender e experimentar, Direito de brincar, Direito à 

comunicação; Direito de ter direitos e deveres; Eixo 3 – Direito a Participação: Participação 

como cidadãos. 
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OFICINA: HORA DO CONTO 

TEMA: Valores da vida e para a vida – Gratidão 

Objetivo: Possibilitar situações as crianças e adolescentes, para que possam desenvolver os 

valores humanos existentes no seu ser, como proposta de interagir de forma livre e integral 

aprendendo a construir relações verdadeiras e fraternas de acordo com os princípios morais. 

Responsável:  

Sala Verde 6 / 7 Anos Educadora Edna 

Sala Vermelha 7 / 8 Anos Educadora Helen 

Amarela 9 / 10 Anos – 8 / 9 Anos Educadora Fernanda  

Laranja 11 / 12 Anos – 9 / 10 Anos Educadora Priscila  

Azul 13 / 15 Anos – 10 /11 Anos Educadora Daniela 

Local: Centro Promocional São José 

Nº de Participantes: 293 

PERÍODO: Manhã: 146   Tarde: 147 

DESENVOLVIMENTO:                            Sala Verde 

Primeira atividade trabalhamos o tema gratidão, para melhor compreensão do tema 

todas as educadoras juntas apresentaram o teatro “Sabrina mal agradecida”, um historio que 

mostra a ingratidão de uma moça que tem tudo e acredita não ter nada. 

Na segunda atividade cada criança fez um lindo quebra-cabeça para apresentar a nina no 

caso uma pessoa por quem sinta gratidão.  

Terceira atividade em sala foi realizado a leitura da historia, os esquisitos em seguida em 

roda de conversa discutimos as historia que embora fossem todos esquisitos e gratos felizes por 

serem como eram.  

Quarta atividade, em sala foram divididos em grupos e cada um confeccionou o seu 

próprio esquisito no papel manilha uma criança de cada grupo foi escolhida  para ser desenhada 

para deitar no manilha e outro para contornar a criança que estava deitada. Em seguida 

receberam partes do corpo de diferentes formas para a construção de seu esquisito, finalizamos 

com a exposição na sala.  

Nº de Participantes: 58 

Manhã: 28 / Tarde: 30  
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Sala Vermelha 

A historia apresentada foi, Sabrina mal agradecida o tema gratidão pela família e 

gratidão por ser quem nos somos, em sala realizamos um quebra-cabeça foi entregue para as 

crianças uma folha com as peças em branco e cada um pode confeccionar o seu próprio jogo. 

Com a sala organizada em grupos foi entregue partes de corpos e objetos com intuito de que 

cada grupo constituísse o seu próprio esquisito como na historia que foi contada. 

Nº de Participantes: 57 

Manhã: 28/ Tarde: 29  

 

 

 

 

 

 
 

Sala Amarela 

Nas atividades da hora do conto, relembramos o tema gratidão onde foi contado a 

historia de Sabrina mal agradecida, onde todas educadoras participaram, após isso todos as 

crianças foram reunidas em roda para grande papo uma discussão sobre as atividades de Sabrina 

onde apreenderam que todos nos temos que ser grato pelo que temos e não ser mal agradecido 

com as pessoas. Após isso confeccionamos um presente para nina um quebra-cabeça. 

Retornamos sobre o tema a gratidão fizemos uma roda de conversa no chão onde agradecemos 

com a dinâmica teia do agradecimento, logo após também escolhemos a musica para ser 

ensaiada para festa da família, as crianças desenharam suas família onde realizada um painel da 

nossa maior benção, nossa família que esta exposto em sala através de seus desenhos formando 
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uma grande arvore da gratidão, usando folha de sulfite, lápis, cola, canetinha, lápis de cor, folha 

colorida, cartolina colorida e eva. Na hora do conto a historia, os cincos esquisitos cada 

participante foi dividido em grupo e confeccionarmos com papel manilha o seu próprio 

esquisito e fizeram a atividade no com as técnicas onde todos desenharam suas mãos pela 

gratidão do projeto onde formassem uma linda arvore das mãos que foi exposta no salão.  

Nº de Participantes: 58  

Manhã: 30 / Tarde: 28  

 

 

 

 

 

 

 

Sala Laranja  

Os adolescentes assistiram o teatro do conto “Sabrina mal agradecida”, relembramos 

toda historia, deixamos à vontade para contar, além dos jogos da memoria foi disponibilizado 

quebra-cabeça, também a maioria fez individual e depois foi distribuído saquinhos de embrulho 

e fitilhos.  

Relembramos a história do livro os 5 esquisitos, conversamos sobre a mensagem que a 

história passava, depois, foi disponibilizado pra eles o material pra eles fazerem o próprio 

"esquisito" deles. Foram 5 grupos e 1 individual, eles se empolgaram pra fazer, capricharam, 

foram criativos, e falaram que atividade assim é legal. 

Nº de Participantes: 60   

Manhã: 30 / Tarde: 30 
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Sala Azul 

Apresentamos em forma de teatro para todas as crianças e adolescentes da sala verde a 

azul para os dois períodos, “Sabrinha mal agradecida”, realizaram uma atividade 

confeccionando um presente para nina os adolescentes fizeram jogo da memoria e o quebra 

cabeça.  

A educadora fez a leitura do livro os 5 esquisitos e refletimos sobre a história que se 

passa no livro para finalizar realizamos uma atividade onde todos criaram os 5 esquisitos.   

Sala Azul: Nº de Participantes: 60 

Manhã: 30 / Tarde: 30 

 

 

 

 

 

 

 

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 encontrar soluções para conflitos do grupo; Capacidade de realizar tarefas em 

grupo; Eixo 2 – Direito de Ser: Direito de aprender e experimentar, Direito de brincar, Direito à 

comunicação; Direito de ter direitos e deveres; Eixo 3 – Direito a Participação: Participação 

como cidadãos. 
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OFICINA PENSE E FAÇA / JOGO DE TABULEIRO  

TEMA: Valores da vida e para a vida – Gratidão  

Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento dos valores humanos utilizando os jogos como 

recurso, incluindo as habilidades de planejar, tomar decisões, resolver problemas utilizando a 

logica, aprimorar a memoria e desenvolver o pensamento criativo, aplicando o que aprenderam 

com os jogos em situações do cotidiano.  

Responsável: Educadora Gabriela 

Local: Centro Promocional São José 

Nº de Participantes: 187 

PERÍODO: Manhã: 66 Tarde: 121 

DESENVOLVIMENTO: 

1° Oficina: Sensibilização e exploração do tabuleiro foi apresentado ao grupo o jogo “Quarto em 

linha”, os grupos foram questionas sobre a palavra gratidão permitindo que se manifestassem a 

respeito do tema. Assistiram um vídeo sobre gratidão e em seguida realizamos um bate papo 

sobre o assunto. Realizamos uma dinâmica “Pote da Gratidão”, onde cada um dos participantes 

anotaram em um pedaço de papel um motivo, um acontecimento ou alguém por quem 

demostrassem gratidão o papel foi depositado nesse pote. Para finalizamos a oficina, foi 

apresentado aos grupos o tabuleiro do jogo para realizarem a exploração dos participantes. 

2° Oficina: Realizamos nesta oficina a apresentação das regras do jogo “Quatro em linha”, a 

educadora com os grupos reunidos em circulo apresentou o jogo e suas regras. Destacamos com 

jogo a orientação especial, horizontal vertical e diagonal, o grupo foi dividido em duplas para 

juntos exploração o tabuleiro, criando um próprio jogo usando a criatividade, depois de alguns 

jogadas com as duplas foi executado o jogo do modo correto usando suas regras. 

3°Oficina: Iniciamos a oficina relembrando as regras e o objetivo do jogo que foi trabalhamos na 

oficina anterior, relembramos também o jogo que foi criado nas duplas, em seguida dividimos os 

grupos em duplas distribuímos os jogos e assim as duplas jogaram desenvolvendo suas estratégia 

4° Oficina: Relembramos em roda de conversa as regras do jogo e o objetivo. Os jogos foram 

distribuídos para as duplas que jogaram desenvolvendo suas estratégias. 

 

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 encontrar soluções para conflitos do grupo; Capacidade de realizar tarefas em 
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grupo; Eixo 2 – Direito de Ser: Direito de Pertencer; Direito à comunicação; Direito de ter 

direitos e deveres; Eixo 3 – Direito a Participação: Participação como cidadãos. 
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PROGRAMA CLAVES 

Objetivo: Promover o fortalecimento das crianças e adolescentes para enfrentar situações de 

maus- trato, violência sexual ou outros, nas quais seus direitos sejam desrespeitados, impedir as 

situações de abuso, interrompendo ou minimizando as consequências das que já ocorram.  

Responsável: Educadora Gabriela 

Local: Centro Promocional São José 

Nº de Participantes: 118 

PERÍODO: Manhã: 60 Tarde: 58 

DESENVOLVIMENTO: 

            Faixa etária 10 á 11 anos (Laranja e Azul Tarde) 

            Faixa etária 12 á 15 anos (Laranja e Azul Manha) 

1° Oficina: meu corpo, cada um de nos e único iniciamos o encontro relembrando com os 

grupos a proposta das atividades do claves para trabalharmos em grupo durante um certo tempo. 

Por meio da musica “Movimento é bom” os participantes dançaram e cantaram com o grupo 

organizado em circulo a educadora abordou que cada um de nos e único e não se repete, 

apresentou a dinâmica: desenhando. Dividimos os participantes em pequenos grupos, cada grupo 

escolheu um dos participantes para ser desenhado o contorno das silhuetas. Ao final da atividade 

compartilhamos as semelhanças e diferenças e destacamos as funções das partes do corpo. Para 

finalizarmos a oficina, dialogamos sobre o valor do próprio corpo e sobre a importância de 

conhecê-los e cuida-lo.   

2° Oficina: Iniciamos a oficina ouvindo e cantando a musica “La mane”, convidando os 

participantes a envolver as partes do corpo. Em roda de conversa favorecendo os grupos a 

relembrando a atividade anterior onde destacamos as partes do corpo e suas funções. 

Conversamos que nosso corpo tem “Janelinhas”, que são nossos sentidos, eles nos permitem 

curtir as maravilhas da vida. Realizamos a dinâmica “Caixa dos sentidos”, onde com corpo em 

circulo pudemos desenvolver o tato, utilizamos das experiências da dinâmica finalizarmos o 

encontro falando sobre nossos sentidos e o valor de conhece-los para identificarmos diferentes 

situações em nos mesmo e nos outros.  

3° Oficina: O encontro foi iniciado com os grupos ouvindo e cantando a musica “La 

Mane”, trazendo o tona as diferentes partes do corpo e quantas coisas podemos fazer. Em grupo 

de meninos e meninas, os participantes montaram dois quebra-cabeça para a faixa etária, 

trabalhamos as diferenças e semelhanças entre meninos e meninas, encerramos o encontro 

ouvindo e cantando a musica “Este é meu corpo”. 

4° Oficina: Relembramos em grupo o que trabalhamos no encontro anterior, as partes do 

corpo e suas funções discutidas sobre as diferenças entre meninos e meninas, homens e mulheres 

as diferenças decorrentes da anatomia e filosofia. Em seguida os participantes brincaram de 

“Sacola magica”, com elementos para o cuidado do próprio corpo, despedimos escutando e 

cantando a musica “Este e meu corpo”.  

Faixa etária 12 e 15 anos  

1° Oficina : Apresentando aos participantes a proposta claves, que ajudará na reflexão 

durante as oficinas um assunto importante, ser homem e mulher. Cada participantes recebeu um 
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pedaço de massinha de modelar e foram convidados a modelar o que quiserem em silencio, em 

seguida foram convidados apresentar sua peça única e partilhar seus sentidos durante atividade. 

Finalizamos o encontro dizendo que as peças únicas tem muito valor e cada um de nos também. 

2° Oficina: 16/08 não foi realizado, emenda de feriado. 

2° e 3° Oficina: Iniciamos a oficina ouvindo a musica “La mane”, em seguida 

conversamos sobre os órgãos do sentido, que são as “Janelas”, que nos permite curtir as 

maravilhas da vida, o grupo foi convidado para desenvolver para desenvolver a dinâmica “Caixa 

dos sentidos”, onde estimularam o tato. Para encerrar a oficina, conversamos sobre nossos 

sentidos e sobre a importância em conhece-los, isso nos ajuda a identificar diferentes situações 

em nos mesmo e nos outros.  

5° Oficina: Abordamos com os grupos que nosso corpo permite nos comunicar um com os 

outros. Sentidos em roda e brincamos de “Telefone sem fio”, assim abordamos os resultados de 

distorções da comunicação e falsas interpretações. Desenvolvermos a dinâmica das musicas, 

onde trabalhamos as expressões verbais e não verbais, para finalizamos a oficina as participantes 

ouviram e cantaram a musica “Este e meu corpo”.  

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 encontrar soluções para conflitos do grupo; Capacidade de realizar tarefas em 

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

direitos e deveres; Eixo 3 – Direito a Participação: Participação como cidadãos. 
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OFICINA ARTESANATO 

TEMA: Boneca com garrafa pet- Apresentação da boneca  

Objetivo: Proporcionar as crianças e adolescentes através do trabalho artesanal o 

desenvolvimento de suas habilidades par que possam explorar e expandir sua criatividade, 

atenção concentração e socialização trazendo a consciência para a reciclagem e reaproveitamento 

de materiais, além de fundamentar a importância dos valores éticos e morais.  

Responsável: Educadora Miriam 

Local: Centro Promocional São José 

Nº de Participantes: 180 – Salas: Amarela / Laranja / Azul  

PERÍODO: Manhã: 90 Tarde: 90 

DESENVOLVIMENTO: 

A atividade proposta aos participantes foi reutilizar uma garrafa pet, transformar a mesma 

em uma roupa de boneca, na primeira oficina foi explicado a intenção e o processo de criação da 

peça, foi feito também a distribuição do material de cada um.  

Na segunda oficina começamos a cortar as peças no formato de pétala de flor, tiveram a 

sua disposição diversos moldes de modelos variados para escolherem ao gosto de cada um.  

Na terceira oficina, cada participante já tem em mãos a boneca as garrafa e suas peças 

cortadas, começamos a montagem da roupa saias, cintos, blusas e laços foram confeccionados na 

garrafa que serviu de base para a roupa.  

Na quarta e ultima oficina do mês, os participantes tiveram a sua disposição uma grande 

variedade de enfeites como pedrarias, strass, fitas de cetim perolas entre outros, finalizaram a 

boneca com seus enfeites, acessórios, bolsas, a critério de cada um, a oficina foi um sucesso, 

nessa ultima todos levaram sua peça finalizado para casa.  

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 encontrar soluções para conflitos do grupo; Capacidade de realizar tarefas em 

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

direitos e deveres; Eixo 3 – Direito a Participação: Participação como cidadãos. 
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OFICINA DE INFORMÁTICA  

TEMA: Valores da vida e para a vida- Gratidão 

Objetivo: Valorizar o ser humano a fauna e flora resgatando a importância das virtudes como 

tendência para o bem, que devem ser ensinadas e partilhadas, levando a construção dos valores 

éticos através de vídeos, pesquisa e jogos online.  

Responsável: Educador Thiago  

Local: Centro Promocional São José 

Nº de Participantes: 297 

PERÍODO: Manhã: 147 /Tarde: 150                            

DESENVOLVIMENTO: 

 

 (ATIVIDADES APLICADAS SOMENTE NAS SALAS VERDE, VERMELHA E 

AMARELA, MENOS NA SALA LARANJA E AZUL).  Manhã: 87 / Tarde: 90 

 

1ª Atividade  

 As crianças foram organizadas em roda onde conversamos a respeito da gratidão e tudo o que ela 

envolve. Em seguida foram posicionados cada criança em um computador e através do retroprojetor 

mostrar o caminho correto para que seja possível localizar o jogo “Clique em mim” que esta 

disponível pelo aplicativo “gcompris” na área de trabalho, em seguida explanar a respeito dos 

comandos e objetivos. 

2ª Atividade 

As crianças foram organizadas novamente cada uma em um computador e em seguida foi pedido 

para que entrassem no aplicativo “gcompris” e no jogo “clique em mim”, porém dessa vez terão 

novos objetivos mais difíceis. 

3ª Atividade 

As crianças foram posicionadas individualmente em cada computador. Em seguida foi mostrado o 

caminho correto para entrar no jogo “Farm Bee Diurno” que é através da base de jogos “Friv” e em 

seguida mostrar os comandos para que possam realizar a atividade. 

4ª Atividade  

Foi exibido através do retroprojetor o caminho para localizar e iniciar o jogo “FarmBee Noturno”, 

que estará localizado na base de jogos “Friv”. Posteriormente mostrar os comandos para que possam 

atingir todos os objetivos do mesmo. 
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(ATIVIDADES APLICADAS SOMENTE NAS SALAS LARANJA E AZUL)  

Manhã: 60 / Tarde: 60 

1ª Atividade  

Foi feito uma roda com as crianças onde conversamos com eles a respeito da gratidão e tudo o que 

ela envolve. Em seguida posicionar cada criança em um computador e através do retroprojetor 

mostrar o caminho correto para que seja possível localizar o jogo “Liquid Measure” que estará 

disponível pela base de jogos “Friv”, em seguida explanar a respeito dos comandos e objetivos. 

2ª Atividade  

Foi organizado com as crianças novamente cada uma em um computador e em seguida pedir para 

que entrem no jogo “Liquid Measure”(Friv), porém dessa vez terão novos objetivos mais difíceis. 

3ª Atividade 

As crianças foram posicionadas individualmente em cada computador. Em seguida foi mostrado o 

caminho correto para entrar no jogo “Liquid Measure” que pode ser localizado através da base de 

jogos “Friv” e em seguida continuar as fases que vão evoluindo. 

4ª Atividade  

As crianças foram organizadas individualmente em cada computador. Continuamos a atividade no 

jogo “liquid measure”, porém desta vez os níveis foram difíceis e tiverão objetivo de finalização do 

jogo. 

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

desenvolver novas relações sociais; 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; Direito de ser protagonista. 
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OFICINA DE ROBÓTICA  

TEMA: Valores da vida e para a vida- Gratidão 

Objetivo: Incentivar as crianças e adolescentes a elaborarem projetos envolvendo criatividade, 

montagem e construção de eletrônicos além de transformar materiais recicláveis em 

brinquedos possibilitando a interação social e moral.  

Responsável: Educador Daniel  

Local: Centro Promocional São José 

Nº de Participantes: 177 – Faixa Etária de 6 à 9 Anos  

PERÍODO: Manhã: 87 / Tarde: 90                         

DESENVOLVIMENTO: 

1° semana Atividade: O que é Gratidão? 

Objetivo: Simbolize através do Lego o que é gratidão. 

Desenvolvimento: Foi organizada uma a atividade com uma pequena roda de conversa sobre o 

significado de gratidão, perguntando para as crianças pelo o que elas são gratas e se poderia 

simbolizar, utilizando os blocos de montar, para expressar sentimento de gratidão, cada criança 

montou seu próprio bloco de encaixe e construindo simbolicamente, seja uma pessoa, comida 

ou local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° semana Atividade: Gratidão Familiar 

Objetivo: Represente alguém de sua família com o Lego. 

Desenvolvimento: Foi organizada uma atividade de gratidão em família, se as crianças podem 

simbolizar através dos blocos de montar alguém ou até mesmo mais pessoas da família, a sua 

gratidão familiar. Moldando da forma que conseguir, e usando as cores livres na criação com 

os blocos de encaixar. 
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3° semana Atividade: Gratidão pela Natureza 

Objetivo: Construa com as peças do Lego, o que simboliza a Natureza. 

Desenvolvimento: Falamos muito sobre a preservação da natureza, mais pouco sobre a 

gratidão pelo o que a natureza nos fornece e não retribuímos na mesma intensidade. 

Exploramos muito, e devolvemos pouco, temos que entender a importância e procurar sermos 

grato. Foram utilizados os blocos de montar, as crianças iram montar algo que simbolizassem  

pelo o que a criança é grata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4° semana Atividade: Gratidão pelo Alimento 

Objetivo: Usando o Lego montaremos qual a fruta preferida da criança. 

Desenvolvimento: Sobre as frutas, qual seu valor nutritivo, e conversaremos em grupo 

deixando a criança expressar qual é o fruto que ela mais gosta, e recriar utilizando os blocos de 

montar a fruta que especificou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 encontrar soluções para conflitos do grupo; Capacidade de realizar tarefas em 

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

direitos e deveres; Eixo 3 – Direito a Participação: Participação como cidadãos. 
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OFICINA DE ROBÓTICA  

TEMA: Valores da vida e para a vida- Gratidão 

Objetivo: Incentivar as crianças e adolescentes a elaborarem projetos envolvendo criatividade, 

montagem e construção de eletrônicos além de transformar materiais recicláveis em 

brinquedos possibilitando a interação social e moral. 

Responsável: Educador Daniel  

Local: Centro Promocional São José 

Nº de Participantes: 180 – Faixa Etária de 9 à 12 Anos  

PERÍODO: Manhã: 90 Tarde: 90                     

DESENVOLVIMENTO: 
1° semana Atividade: Limões elétricos  

Objetivo: Produzindo energia elétrica com limões 

Desenvolvimento: De maneira bem divertida e descontraída pudemos criar um gerador 

químico movido a suco de limão. Um limão solitário não é capaz de fazer o gerador, no 

entanto, se fizermos a ligação de vários deles podemos gerar energia elétrica capaz de acender 

uma pequena lâmpada como um led, por exemplo.  

Ao introduzir no limão duas placas de metal constituídas de materiais diferentes, terá início 

uma reação que fará com que os elétrons fluam de modo ordenado em uma determinada 

direção, que vai de uma placa metálica para outra. Esse fluxo ordenado de elétrons é 

denominado de corrente elétrica. A energia elétrica gerada pelos limões não é muito grande, 

mas o necessário para que se possa acender um led, aquela luz dos mostradores de relógio ou 

até aquela luz que indica o funcionamento de aparelhos elétricos. 

Materiais: limões, moedas, pregos, jumpers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° semana Atividade: Batatas Elétricas  

Objetivo: Produzindo energia elétrica com Batatas. 

Desenvolvimento: O processo é o mesmo que se realizou na primeira semana com limões, a 

diferença que trocaremos os limões pelas Batatas .   

Também podemos fazer “A bateria mais simples do mundo” 

Pra começar, você vai precisar descascar os fios para retirar o cobre. Depois, corte o cobre e 

enrole nos parafusos, formando um V. A próxima etapa é encher a forminha com sal e água. 

Não deixe a água passar de um buraco para o outro! 

Aí é só colocar os parafusos nos buraquinhos, de forma que a cabeça do parafuso fique em um 

buraco e o cobre no próximo. E pronto! Assim, rapidinho, você fez uma bateria. Mas não vale 

nada se não testar, né? Coloque o led e veja a mágica acontecer! 

Materiais: Batatas, moedas, pregos, jumpers, copos descartáveis, fio de cobre, sal e agua. 
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3° semana Atividade: Bananas musicais 

Objetivo: Utilizando Banana com Arduino, criando um piano saudável.  

Desenvolvimento: Conectamos o arduino Uno na Protoboard e logo em seguida 10 jumper nas 

portas analógicas A0 ao A5,que serão ligado de duas a duas e serão ligado nas bananas e nos 

resistores. Um jumper na porta 5volts, na linha positiva de protoboard. Cada resistores que foi 

usado tinham 1ohm. Após ligarmos o resistor ligamos o buzzer para sair o som, mas com 

alguns erros que tivemos não ficou 100% funcionando por causa do código que não 

conseguimos acertar. 

Em fim o buzzer é ligado numa porta digital e na porta do gnd, em seguida será ligado um fio 

qualquer que recebe energia no gnd também para que a pessoa possa tocar nela e apertar as 

bananas e conseguir sair o som. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4° semana Atividade: Salada de Frutas musicais 

Objetivo: Utilizando o arduino e vários tipos de frutas, recrearemos um piano. 

Desenvolvimento: O processo e mateiras é muito semelhante do Piano feito com Bananas, a 

diferença que trocaremos as Bananas por qualquer outra fruta ou verdura que tivermos 

disponível na dispensa. Utilizaremos maçã, limão, batata, laranja e verduras. 

Materiais:  Arduino uno, Protoboard, Buzzer 5Ω, 15 Jumper , 8 resistores de 1Ω , 1 Resistor 

de 220Ω ,  Frutas e Verduras  
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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 encontrar soluções para conflitos do grupo; Capacidade de realizar tarefas em 

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

direitos e deveres; Eixo 3 – Direito a Participação: Participação como cidadãos. 
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AÇÃO: RECREAÇÃO 

 

Objetivo: Propiciar momento de 

descontração, diversão e integração entre os 

usuários.  

Responsável: Edna, Helen, Fernanda, Priscila e 

Daniela 

Local: Centro Promocional São José 

DIAS: Uma vez por semana Nº participantes: 293 usuários de 6 a 15 

anos PERÍODO: Manhã: 146 Tarde: 147                             

DESENVOLVIMENTO: A oficina promove aos usuários a liberdade de escolha em suas 

brincadeiras e a possibilidade de se organizarem e criarem suas próprias regras. 

A oficina acontece na quadra e no parquinho da entidade 

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

de desenvolver novas relações sociais; Capacidade de realizar tarefas em grupos; 

Eixo 2 – Direito de Ser: Direito de brincar. 
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AÇÃO: JUDÔ OBJETIVO: Desenvolver habilidades no 

esporte, bem como trabalhar o respeito com 

o próximo, autocontrole e autoconfiança. 

Responsável: Professor Hercílio Local: Centro Promocional São José 

DIAS: Terças e quintas- feiras (semanalmente) Nº participante: 84 usuários de 9 a 13 

anos do período da manhã. 

DESENVOLVIMENTO: As oficinas de Judô são realizadas através da parceria com a 

Secretaria de Esportes que disponibiliza o professor Hercílio. Além das habilidades específicas 

do esporte, o judô permite trabalhar o respeito com o próximo, o autocontrole e a 

autoconfiança. 
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AÇÃO: KARATÊ OBJETIVO: Desenvolver habilidades no 

esporte, bem como trabalhar o respeito com o 

próximo, autocontrole e autoconfiança. 

Responsável: Professora Rita Local: Centro Promocional São José 

DIAS: as quartas-feiras em ambos os períodos Nº participante: 60 usuários de 9 a 11anos 

PERÍODO: Manhã: 30      Tarde: 30 

DESENVOLVIMENTO: As oficinas de Karatê são realizadas através da parceria com a 

Secretaria de Esportes que disponibiliza a professora Rita. Além das habilidades específicas do 

esporte, o karatê permite trabalhar o respeito com o próximo, o autocontrole e a autoconfiança. 
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AÇÃO: TÊNIS OBJETIVO: Desenvolver habilidades no 

esporte, bem como trabalhar o respeito com o 

próximo, autocontrole e autoconfiança. 

Responsável: Professor Cristian  Local: SESI 

DIAS: as quartas-feiras período manhã Nº participante: 61 usuários de 9 a 15anos 

DESENVOLVIMENTO: A oficina de Tênis é realizada através da parceria com a Secretaria de 

Esportes que disponibiliza a professor Cristian. O tênis é uma atividade que estimula o trabalho 

em equipe, e ajuda no desenvolvimento das capacidades físicas e das estruturas psicossomáticas, 

uma vez que durante a sua prática, é possível estimular a noção de espaço e tempo, equilíbrio, 

lateralidade e conhecimento corporal. Também auxilia o desenvolvimento da inteligência, da 

lógica matemática, autoestima, planejamento estratégico; ensina a lidar e administrar erros, 

disciplina e muito mais.  Além das habilidades específicas do esporte, o Tênis permite trabalhar o 

respeito com o próximo, o autocontrole e a autoconfiança. 
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AÇÃO: XADREZ OBJETIVO: Desenvolver habilidades no 

esporte, bem como trabalhar o respeito com o 

próximo, autocontrole, autoconfiança e o 

raciocínio lógico. 

Responsável: Professor Douglas  Local: Centro Promocional São José 

DIAS: as quartas-feiras no período tarde Nº participante: 4 crianças 

PERÍODO: Tarde: 4 

DESENVOLVIMENTO: As oficinas de xadrez são realizadas através da parceria com a 

Secretaria de Esportes que disponibiliza o professor Douglas. Além das habilidades específicas 

do esporte, o xadrez permite trabalhar o respeito com o próximo, o autocontrole, a autoconfiança, 

o raciocínio lógico e estratégico. 
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AÇÃO: ATIVIDADE FÍSICA – SESI OBJETIVO: Propiciar a prática esportiva: 

habilidades, técnicas, atitudes e normas, bem 

como valores, respeito, cooperação entre 

outros. 
Responsável: Professora Elida Local: SESI 

Manhã: 54         Tarde: 60 Nº participante: 114 crianças e adolescentes 

DESENVOLVIMENTO: As atividades físicas são realizadas através da parceria com o SESI 

pelo Programa Atleta do Futuro (PAF), que disponibiliza uma professora para desenvolver as 

atividades. Entretanto esta atividade não é disponível para todos os usuários. 
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METAS 

OBJETIVO META INDICADOR RESULTADOS ALCANÇADOS 

1. Assegurar espaços de referencia 
para o convívio familiar e comunitá-
rio e o desenvolvimento de relações 
de afetividade, solidariedade e res-
peito mútuo;  

- Realizar no mínimo 02 (duas) ações 
comunitárias descentralizadas nos 
territórios de maior demanda de 
famílias atendidas pelo Serviço;  

- Fortalecimento de vínculos 
comunitários; 
- Índice de frequência nas ações  

(    ) Ultrapassou a meta 
( X) Cumpriu a meta 
(    ) Cumpriu parcialmente a meta 
(    ) Não atingiu a meta -  justificar 

- Realizar no mínimo 05 (cinco) ações 
com as famílias durante o ano, 
incluindo reuniões, oficinas ou grupos 
socioeducativos;  

- Fortalecimento de vínculos familiares; 
- Índice de frequência nas ações  

(    ) Ultrapassou a meta 
( X) Cumpriu a meta 
(    ) Cumpriu parcialmente a meta 
(    ) Não atingiu a meta -  justificar 

- Realizar no mínimo 01 (uma) 
confraternização com as 
crianças/adolescentes e suas famílias 
durante o ano.  

- Fortalecimento da convivência familiar.  (    ) Ultrapassou a meta 
( X) Cumpriu a meta 
(    ) Cumpriu parcialmente a meta 
(    ) Não atingiu a meta -  justificar 

2. Possibilitar a ampliação do 
universo informacional, artístico e 
cultural das crianças e adolescentes, 
bem como estimular o 
desenvolvimento de 
potencialidades, habilidades, 
talentos e propiciar sua formação 
cidadã; 

- Realizar atividades diárias com cada 

grupo de (até 30) 

crianças/adolescentes, incluindo 

oficinas e/ou grupos socioeducativos. 

- Número de grupos/oficinas realizados 

com cada grupo de 

crianças/adolescentes;  

- Índice de frequência nas ações. 

(    ) Ultrapassou a meta 
( X) Cumpriu a meta 
(    ) Cumpriu parcialmente a meta 
(    ) Não atingiu a meta -  justificar 

Realizar grupos Socioeducativo pela 

Equipe Técnica de referência do serviço 

(Assistente Social e Psicóloga/o), por 

mês com grupos de até 30 usuários. 

- Fortalecimento de vínculos com a 

equipe técnica. - Ampliação do universo 

informacional das crianças e 

adolescentes. 

(    ) Ultrapassou a meta 
( X) Cumpriu a meta 
(    ) Cumpriu parcialmente a meta 
(    ) Não atingiu a meta -  justificar 

- Realizar atividades externas com as 
crianças/adolescentes, como esporte, 
laser entre outros.  

- Fortalecimento e a socialização em 
grupo; - Ampliar o universo cultural e o 
conhecimento além do seu cotidiano; 
- Parceria com o SESI. 

(    ) Ultrapassou a meta 
( X) Cumpriu a meta 
(    ) Cumpriu parcialmente a meta 
(    ) Não atingiu a meta -  justificar 
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- Abordar temas socioeducativos 
mensais com os usuários.  

- Ampliar o conhecimento de temas 
essenciais para o desenvolvimento 
pessoal e social dos usuários. 

(    ) Ultrapassou a meta 
( X) Cumpriu a meta 
(    ) Cumpriu parcialmente a meta 
(    ) Não atingiu a meta -  justificar 

3. Prevenir a institucionalização e a 
segregação de crianças, 
adolescentes, em especial das 
pessoas com deficiência, 
assegurando o direito à convivência 
familiar e comunitária; 

- Realizar reuniões com os CRAS de 
referência para discussão de casos, 
planejamento das ações, dentre outros 
assuntos; 

- Fortalecimento da rede 
socioassistencial de Proteção Social 
Básica.  
- Número de reuniões realizadas. 

(    ) Ultrapassou a meta 
( X) Cumpriu a meta 
(    ) Cumpriu parcialmente a meta 
(    ) Não atingiu a meta -  justificar 

4. Estimular o protagonismo social e 
a participação na vida pública do 
território e desenvolver 
competências para a compreensão 
crítica da realidade social e do 
mundo contemporâneo; 

- Participação nas reuniões dos 
conselhos de direitos (CMDCA e CMAS) 

- Número de reuniões realizadas. 
 - Informação sobre os direitos da criança 
adolescente;  
- Exercício da participação cidadã. 

(    ) Ultrapassou a meta 
( X) Cumpriu a meta 
(    ) Cumpriu parcialmente a meta 
(    ) Não atingiu a meta -  justificar 

5. Articular o acesso à serviços 
setoriais, em especial políticas de 
educação, saúde, cultura, esporte e 
lazer existentes no território, 
contribuindo para o usufruto dos 
usuários aos demais direitos. 

Solicitar 01(uma) avaliação médica 
durante a inclusão da 
criança/adolescente no SCFV, podendo 
ser entregue até 90 dias após a 
inserção; 

- Ampliação do acesso aos serviços de 
saúde; 
- Redução do índice e detecção precoce 
de doenças em conjunto com a politica 
de saúde. 

(    ) Ultrapassou a meta 
( X) Cumpriu a meta 
(    ) Cumpriu parcialmente a meta 
(    ) Não atingiu a meta -  justificar 
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6. Favorecer o desenvolvimento de 
atividades intergeracionais, 
propiciando trocas de experiências 
e vivencias, fortalecendo o respeito, 
a solidariedade, os vínculos 
familiares e comunitários.  

- Realizar no mínimo 01 (uma) ação 
intergeracional com as famílias;  

- Garantia e/ou ampliação da convivência 
intergeracional; 
- Numero de ações desenvolvidas.  

(    ) Ultrapassou a meta 
( X) Cumpriu a meta 
(    ) Cumpriu parcialmente a meta 
(    ) Não atingiu a meta -  justificar 
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X - RESULTADOS OBTIDOS: 

10.1) PONTOS POSITIVOS: 

- Boa participação dos usuários nas oficinas e grupos; 

- As metas foram todas alcançadas  

 

10.2) PONTOS NEGATIVOS: 

- Não houve pontos negativos, por parte da entidade.  

 

10.3) PROPOSTAS PARA A SUPERAÇÃO: 

- Planejar estratégias de atividades que sejam mais atrativa para os adolescentes: esta questão esta 

sendo colocada em pratica.  

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

 

 

Jaú, 31 de Agosto de 2019. 
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