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RELATORIO QUADRIMESTRAL 

SETEMBRO-DEZEMBRO – 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 

 

 

III. Coordenador/Técnico Responsável   

Técnico Responsável I 

Nome: Letícia Aleixo Brancaglion 

RG: 42.430.274-3                         CPF: 414.232.768-25 

Registro profissional: CRESS nº 59.788 – 9ª Região/SP 

Telefone: (14) 3622-3142             Celular: (14) 99643-6784 

E-mail: leticia@cpromocionalsj.com.br 

 

Técnico Responsável II 

Nome: Saiulle Spilari Denadai  

RG: 47.593.305-9                          CPF: 422.839.728-09 

Registro profissional: CRESS nº 62.847 – 9ª Região/SP 

Telefone: (14) 3622-3142             Celular: (14) 99624-0975 

 

 

 

 

mailto:leticia@cpromocionalsj.com.br
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IV RECURSOS HUMANOS 

4.1) Equipe de Referência 

RECURSOS HUMANOS – SETEMBRO À DEZEMBRO 2019 

QT Cargo Nome 
Formação 

Profissional 
C/H 

Salário 

Líquido  

Encargos Sociais e Trabalhistas 

FGTS IRRF PIS INSS 13º  
Vale  

Transporte 
Férias 

Vale 

Alimentação 
Total  

1 
Coordenadora 

Social 

Maria de Lourdes 

Santos Silva 
Superior Completo 40h/sem R$ 2.518,56 R$ 229,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 258,05 R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 
R$ 151,17 R$ 3.157,16 

1 Psicóloga 
Jaqueline Alves de 

Oliveira 
Superior Completo 40h/sem R$ 2.214,84 R$ 216,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 243,54 R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 
R$ 151,17 R$ 2.826,03 

1 Psicóloga 
Tamires Gomes 

Righi 
Superior Completo 20h/sem R$ 1.232,16 R$ 108,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 108,24 R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 
R$ 151,17 R$ 1.599,81 

1 Assistente Social 
Saiulle Spilari 

Denadai 
Superior Completo 30h/sem R$ 1.641,09 R$ 150,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 169,51 R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 
R$ 151,17 R$ 2.112,45 

1 Assistente Social 
Letícia Aleixo 

Brancaglion 
Superior Completo 30h/sem R$ 1.687,87 R$ 150,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 169,51 R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 
R$ 151,17 R$ 2.159,23 

1 Educador Social 
Daniel Henrique 

Martins 
(Cursando) Superior 40h/sem R$ 2.074,21 R$ 185,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 208,87 R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 
R$ 151,17 R$ 2.619,92 

1 Educador Social 
Daniela de Oliveira 

G. Cazellotto 
(Cursando) Superior 40h/sem R$ 1.209,98 R$ 147,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 165,78 R$ 0,00 R$ 176,00 

R$ 0,00 
R$ 151,17 R$ 1.850,29 

1 Educador Social 
Edna Maria de 

Souza Santos 
Superior Completo 40h/sem R$ 1.331,49 R$ 147,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 165,78 R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 
R$ 151,17 R$ 1.795,80 

1 Educador Social 
Fernanda Ap. do 

Nascimento 
Superior Completo 40h/sem R$ 1.337,70 R$ 145,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 164,17 R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 
R$ 151,17 R$ 1.798,97 

1 Educador Social 
Gabriela Cristina 

Basso Cezarino 
Superior Completo 40h/sem R$ 1.399,28 R$ 147,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 165,78 R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 
R$ 151,17 R$ 1.863,59 

1 Educador Social 
Helen da Silva 

Neves de Oliveira 
Superior Completo 40h/sem R$ 1.618,52 R$ 144,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 162,56 R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 
R$ 151,17 R$ 2.076,75 

1 Educador Social Miriam Geraldo Ensino Médio 40h/sem R$ 1.602,25 R$ 143,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 160,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 151,17 R$ 2.057,44 

1 Educador Social 
Priscila Marques 

Bento 
(Cursando) Superior 40h/sem R$ 1.643,72 R$ 144,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 162,56 R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 
R$ 151,17 R$ 2.101,95 

1 Educador Social 
Thiago Simioni 

Leite 
(Cursando) Superior 40h/sem R$ 1.614,85 R$ 143,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 160,95 R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 
R$ 151,17 R$ 2.070,04 

1 Educador Social 
Luis Henrique C. 

Soares Santos 
(Cursando) Superior 40h/sem R$ 1.614,85 R$ 143,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 160,95 R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 
R$ 151,17 R$ 2.070,04 
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1 
Aux. Serviços 

Gerais 

Elisete Gimenes P. 

Gonçalves 
Ensino Fundamental 44h/sem. R$ 1.258,42 R$ 122,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 122,92 R$ 0,00 R$ 176,00 

R$ 0,00 
R$ 151,17 R$ 1.831,43 

1 
Aux. Serviços 

Gerais 

Márcia Regina 

Augusto 
Ensino Médio 44h/sem. R$ 1.103,50 R$ 124,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 124,12 R$ 0,00 R$ 176,00 

R$ 0,00 
R$ 151,17 R$ 1.678,92 

1 
Aux. Serviços 

Gerais 

Marinalva 

Raimundo 

Carvalho 

Ensino Fundamental 30h/sem R$ 596,87 R$ 32,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 82,98 R$ 0,00 R$ 176,00 

R$ 0,00 

R$ 151,17 R$ 1.040,01 

1 
Aux. Serviços 

Gerais 

Valdirene Camargo 

da Cruz 
Ensino Médio 44h/sem. R$ 1.258,42 R$ 122,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 122,92 R$ 0,00 R$ 176,00 

R$ 0,00 
R$ 151,17 R$ 1.831,43 

1 
Assis. 

Administrativo 

Roberta Disselli 

Zenati 
Ensino Médio 40h/sem R$ 1.666,07 R$ 149,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 167,93 R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 
R$ 151,17 R$ 2.134,45 

1 
Aux. 

Administrativo 

Susana Raquel 

Pereira Oliveira 
Superior Completo 40h/sem R$ 1.093,63 R$ 109,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 109,54 R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 0,00 
R$ 151,17 R$ 1.463,88 

Subtotal R$ 31.718,28 R$ 3.009,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.357,61 R$ 0,00 R$ 880,00 R$ 0,00 R$ 3.174,57 R$ 42.139,59 

Total Folha de Pagamento Mensal R$ 42.139,59 

 

 

4.2) Voluntários e estagiários não remunerados 

Nº  Nome Escolaridade 

Profissão 

Carga horária 

semana 

Termo de Voluntariado 

(sim ou não) 

Atividades 

desenvolvidas 
01  

Cássia Fernanda Garbelini Scatambulo 
Cursando 6º Semestre 

Serviço Social 

25hs/sem Sim Estágio II 
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V. 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. 

 

 

VI. OBJETIVOS DO RELATÓRIO ANUAL 

 

6.1) GERAL:  

Desenvolver ações que propicie o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos, 
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autonomia e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, contribuindo para prevenção a 

ocorrência de situações de risco e vulnerabilidade social. 

 

6.2) 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.  

 

 

VII. META DE ATENDIMENTO: Atender a 300 (trezentas) crianças e adolescentes do gênero 

masculino e feminino, com idade entre 06 e 15 anos e 11 meses em situação de risco e/ou 

vulnerabilidade social. 

 

FORMA DE ACESSO: Os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos são 

crianças e adolescentes em situação de risco e/ou vulnerabilidade social, encaminhados pelo CRAS 

Pedro Ometto e CRAS Central através do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família – 

PAIF. Tendo como público prioritário, conforme resolução CIT nº01/2013, crianças e adolescentes 

em situação de isolamento; trabalho infantil; vivência de violência e/ou negligência; fora da escola 

ou com defasagem escolar superior a 2(dois) anos; em situação de acolhimento; em cumprimento de 

medida socioeducativa em meio aberto; egressos de medidas socioeducativa; situação de abuso e/ou 

exploração sexual; com medida de proteção do ECA; crianças e adolescentes em situação de rua; 

vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência; beneficiários do BPC; 

Crianças/adolescentes com deficiência , egressos dos Serviço de Proteção Especial de Média 

Complexidade. 
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ABRANGÊNCIA: Atender crianças e adolescentes do município de Jahu que residem no território 

do CRAS Pedro Ometto (Nº da Unidade): 35253002844, bem como usuários de residem em três 

bairros pertencentes ao CRAS Central (Nº da Unidade): 35253004680, a saber: Jardim Padre 

Augusto Sani, Jardim Nova Jaú e Jardim Maria Luiza IV. 

 

VIII. PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: De segundas a sextas feiras das 7h00 as 17h00, no 

contra turno escolar, com períodos diários de 4 horas. No período de férias escolares as atividades 

são realizadas apenas no período da manhã. 

 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: Início da Execução: 01/09/2019     Término: 31/12/2019 

 

                                                                  

IX. RECURSOS UTILIZADOS 

 

9.1) Recursos humanos 

Mês Recurso 

Municipal 

Recurso 

Federal 

Recurso 

Próprio 

 

TOTAL 

Setembro R$ 39.313,82 - R$   9.163,45 R$ 48.477,27 

Outubro R$ 39.682,68 - R$   9.163,45 R$ 48.846,13   

Novembro  R$ 56.866,90 - R$   9.163,45 R$ 66.030,35  

Dezembro R$ 69.214,28 - R$   9.163,45 R$ 78.377,73 

Total R$ 205.077,68 - R$ 36.653,80 R$ 241.731,48 

 

 

 

           9.2) Material de consumo  

Mês Recurso 

Municipal 

Recurso 

Federal 

Recurso 

Próprio 

 

TOTAL 

Setembro R$ 13.697,95 R$ 17.420,80 R$ 16.624,00 R$ 47.742,75 

Outubro R$ 2.629,99 R$ 12.164,33 R$ 16.624,00 R$ 31.418,32 

Novembro  R$ 15.328,87 R$ 14.834,81 R$ 16.624,00 R$ 46.787,68 

Dezembro R$ 6.550,75 R$ 7.977,49 R$ 16.624,00 R$ 31.152,24 

Total R$ 38.207,56 R$ 52.397,43 R$ 66.496,00 R$ 157.100,99 
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X. AÇÕES QUANTITATIVAS 

 

AÇÕES/ATIVIDADES Setembro Out Nov Dez Total 

Acolhida 19 35 33 15 102 

Referenciamento 

 0 5 8 3 16 

Atualização dos Prontuários  

 
0 0 281 0 281 

Visitas Domiciliares (conhecer realidade ou busca-ativa) 
6 Vistia  

35 Busca- ativa 

13 Visita 

22 Busca-ativa 

11 Visitas 

19 Busca-ativa 
17 Busca-ativa 

30 Visitas 

93 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) 

9 CRAS Pedro 

Ometto 
3 CRAS Central  

2 Conselho Tutelar  

6 CRAS Pedro 

Ometto 

2 CRAS Central 

8 Posto de Saúde 
1 Cadastro Único  

1 CAPS 

7 CRAS Pedro 

Ometto 

5 CRAS Central 

8 Posto de 

Saúde 

3 Cadastro único  

1 APAE  

6 CRAS Pedro 

Ometto  

2 CRAS Central 

65 

Fornecimento de camisetas, tênis, chinelo, uniforme (descrever) 

 

7 Uniformes  
 

5 Uniformes 

 

8 Uniformes  
 

 

5 Uniformes  25 

Contato com a rede de serviços intersetorial (Assistência Social, 

Saúde, Educação, Esporte e Lazer, Cultura, entre outros) 4 Educação 

5 CRAS Central 

11 CRAS Pedro 

Ometto 

2 Postinho de Saúde 
 

3 Educação 

5 Conselho Tutelar  

2 APAE  

4 Psicóloga CAIC 

2 CAPS  

 
 

18 CRAS Pedro 

Ometto 

2 CREAS 

4 Educação  

2 Conselho 

tutelar  

5 Conselho 

 

2 CRAS  

1 Saúde  
 

77 
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Tutelar 

3 APAE  

2 Psicóloga 

CAIC 

Atendimento Psicossocial com criança/adolescentes  
151 103 146 38 438 

Atendimento Psicossocial com a família 
34 21 22 12 89 

Reunião de equipe (para estudos sobre a metodologia de trabalho, 

discussão de casos, planejamento, avaliação das ações, etc) 4 6 3 2 15 

Reunião de discussão de casos ou realização de ações coletivas com 

o CRAS/CREAS 1 CRAS Pedro 

Ometto 

 

1 CRAS Pedro 

Ometto 
 

1 CRAS Pedro 

Ometto  

1 CRAS Central  

1 CRAS Pedro 

Ometto  

1 CRAS Central 

6 

Participação em reuniões dos Conselhos de Direitos 1 CMAS 

1 CMDCA 
0 1 CMDCA 0 3 

Visita de monitoramento da Secretaria de Assistência Social 
0 0 1 0 1 

GRUPOS 

Grupo Socioeducativo – Criança de 06 a 11 anos 20 20 20 20 80 

Grupo Socioeducativo – Criança/adolescente de 12 a 15 anos 20 20 20 20 80 

AÇÕES COLETIVAS 

Reunião com as famílias 2 0 2 0 4 
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Ações coletivas com crianças/adolescentes em conjunto com as famílias 
0 0 0 1 Festa Natal  1 

Confraternização (datas festivas ou aniversariantes do mês) 2 2 2 2 8 

Passeios, Feiras, Exposições, Eventos Culturais, Cinema, etc. 1 0 0 1 2 

OFICINAS 

Oficinas de prática esportiva (SESI, KARATE, JUDÔ) 13 13 13 13 52 

Oficina de Jogos (xadrez) 4 4 4 4 16 

Oficinas de artesanato  40 40 40 40 120 

Oficinas de informática 40 40 40 40 120 

Oficina de Robótica 40 40 40 40 120 

Oficina Arte e Movimento 40 40 40 40 120 

Oficina Pensa e Faça 40 40 40 40 120 

Oficina Cinema  40 40 40 40 120 
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GRUPO/AÇÕES COLETIVAS 

Público-alvo: Criança e Adolescente 6 á 15 anos  

Mês Tema: Valores da vida e para a vida – Honestidade 

SETEMBRO Atividade: Árvore dos valores, caminhos para a honestidade.  

(Viver e Conviver / Arte e Movimento / Hora do Conto) 
Objetivo: Possibilitar situações as crianças e adolescentes, para que 

possam desenvolver os valores humanos existentes no seu ser, como 

próprio de interagir de forma livre e integral, aprendendo a construir 

relações verdadeiras e fraternas de acordo com os princípios morais.  

Atividade: Sensibilização  

(Jogos com Tabuleiro)  

(Oficina Pense e Faça)  

Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento dos valores humanos, 

utilizando os jogos como recurso, incluindo as habilidades de planejar, 

tomar decisões, resolver problemas, utilizar a logica, aprimorar a 

memoria e desenvolver o pensamento criativo, aplicando o que 

aprenderam com os jogos em situação do cotidiano.  

Tema: Nós e os outros 

Atividade: Minha parte intima: órgãos genitais externos e internos. 

Grupo: Programa Claves 
Objetivo: Promover o fortalecimento das crianças e adolescentes para 

enfrentar situações de maus- tratos, violência sexual ou outras, nas quais 

seus direitos sejam desrespeitados, impedir as situações de abuso, 

interrompendo-as ou minimizando as consequências das que já ocorrem. 

Tema: Grupo Adolescer  

Grupo: Psicossocial 
Objetivo: Propiciar um ambiente transformador e estimular na vida das 

adolescentes, oportunizando a reflexão sobre o protagonismo de suas 

vidas. 

 Atividade: Honestidade não se promete, se pratica.   

(Viver e Conviver / Arte e Movimento / Hora do Conto) 
Objetivo: Possibilitar situações as crianças e adolescentes, para que 

possam desenvolver os valores humanos existentes no seu ser, como 

próprio de interagir de forma livre e integral, aprendendo a construir 

relações verdadeiras e fraternas de acordo com os princípios morais. 

 Atividade: Exploração do Tabuleiro  

(Jogos com Tabuleiro) 

(Oficina Pense e Faça)  

 Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento dos valores humanos 

utilizando os jogos como recurso, incluindo as habilidades de planejar, 

tomar decisões, resolver problemas, utilizar a logica, aprimorar a 

memória e desenvolver o pensamento criativo, aplicando o que 

aprenderam com os jogos em situações do cotidiano. 
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 Tema: Nós e os outros  

Atividade: Minha parte intima: Expressão verbal e não verbal. 

Grupo: Programa Claves 
Objetivo: Promover o fortalecimento das crianças e adolescentes para 

enfrentar situações de maus- tratos, violência sexual ou outras, nas quais 

seus direitos sejam desrespeitados, impedir as situações de abuso, 

interrompendo-as ou minimizando as consequências das que já ocorrem. 

Grupo: Psicossocial 

Objetivo: Entender a importância da higiene bucal, e abordar as 

consequências de falta de higienização. 

 Atividade: Faça o que é certo, e não o que fácil.  

(Viver e Conviver / Arte e Movimento / Hora do Conto) 
Objetivo: Possibilitar situações as crianças e adolescentes, para que 

possam desenvolver os valores humanos existentes no seu ser, como 

próprio de interagir de forma livre e integral, aprendendo a construir 

relações verdadeiras e fraternas de acordo com os princípios morais. 

 Atividade: Apresentação das Regras  

(Jogos com Tabuleiro) 

(Oficina Pense e Faça)  

Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento dos valores humanos 

utilizando os jogos como recurso, incluindo as habilidades de planejar, 

tomar decisões, resolver problemas, utilizar a logica aprimorar a memoria 

e devolver o pensamento critico, aplicando o que aprenderam com os 

jogos em situações do cotidiano.  

 Tema: Nós e os outros 

Atividade: Minhas partes intimas: Partes intimas e privadas  

Grupo: Programa Claves 
Objetivo: Promover o fortalecimento das crianças e adolescentes para 

enfrentar situações de maus- tratos, violência sexual ou outras, nas quais 

seus direitos sejam desrespeitados, impedir as situações de abuso, 

interrompendo-as ou minimizando as consequências das que já ocorrem. 

 Atividade: Teatro  

(Viver e Conviver / Arte e Movimento / Hora do Conto) 
Objetivo: Possibilitar situações as crianças e adolescentes, para que 

possam desenvolver os valores humanos existentes no seu ser, como 

próprio de interagir de forma livre e integral, aprendendo a construir 

relações verdadeiras e fraternas de acordo com os princípios morais. 

 Atividade: Jogando desenvolvendo estratégias  

(Jogos com Tabuleiro) 

(Oficina Pense e Faça)  

Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento dos valores humanos 

utilizando os jogos como recurso, incluindo as habilidades de planejar, 

tomar decisões, resolver problemas, utilizar a logica aprimorar a memoria 
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e devolver o pensamento critico, aplicando o que aprenderam com os 

jogos em situações do cotidiano. 

Tema: Nós e os outros 

Atividade: Minhas partes intimas: Partes intimas e privadas  

Grupo: Programa Claves 
Objetivo: Promover o fortalecimento das crianças e adolescentes para 

enfrentar situações de maus- tratos, violência sexual ou outras, nas quais 

seus direitos sejam desrespeitados, impedir as situações de abuso, 

interrompendo-as ou minimizando as consequências das que já ocorrem. 

 Grupo: Psicossocial 

Objetivo: Propiciar o desenvolvimento de valores indispensáveis a 

formação humano e a reflexão na sociedade.  

Mês Tema: Valores da vida e para vida- Respeito  

OUTUBRO Atividade: Árvore dos valores; Caminho para o respeito 

(Viver e Conviver / Arte e Movimento / Hora do Conto) 
Objetivo: Possibilitar situações as crianças e adolescentes, para que 

possam desenvolver os valores humanos existentes no seu ser, como 

próprio de interagir de forma livre e integral, aprendendo a construir 

relações verdadeiras e fraternas de acordo com os princípios morais.  

Atividade: Jogo quarto sensibilização e exploração do tabuleiro  

(Jogos com Tabuleiro)  

(Oficina Pense e Faça)  

Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento dos valores humanos 

utilizando os jogos como recurso, incluindo as habilidades de planejar, 

tomar decisões, resolver problemas, utilizar a logica aprimorar a memoria 

e devolver o pensamento critico, aplicando o que aprenderam com os 

jogos em situações do cotidiano. 

Tema: Nós e os outros 

Atividade: Identificar emoções  

Grupo: Programa Claves 
Objetivo: Promover o fortalecimento das crianças e adolescentes para 

enfrentar situações de maus- tratos, violência sexual ou outras, nas quais 

seus direitos sejam desrespeitados, impedir as situações de abuso, 

interrompendo-as ou minimizando as consequências das que já ocorrem. 

Tema: Grupo Adolescer  

Grupo: Psicossocial 
Objetivo: Propiciar um ambiente transformador e estimular na vida das 

adolescentes, oportunizando a reflexão sobre o protagonismo de suas 

vidas. 
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 Atividade: Respeito: valorizando a mim mesmo  

(Viver e Conviver / Arte e Movimento / Hora do Conto) 
Objetivo: Possibilitar situações as crianças e adolescentes, para que 

possam desenvolver os valores humanos existentes no seu ser, como 

próprio de interagir de forma livre e integral, aprendendo a construir 

relações verdadeiras e fraternas de acordo com os princípios morais. 

 Atividade: Jogo quarto apresentação das regras do jogo  

(Oficina Pense e Faça)  

Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento dos valores humanos 

utilizando os jogos como recurso, incluindo as habilidades de planejar, 

tomar decisões, resolver problemas, utilizar a logica aprimorar a memoria 

e devolver o pensamento critico, aplicando o que aprenderam com os 

jogos em situações do cotidiano. 

Tema: Nós e os outros 

Atividade: Jogo das decisões  

Grupo: Programa Claves 
Objetivo: Promover o fortalecimento das crianças e adolescentes para 

enfrentar situações de maus- tratos, violência sexual ou outras, nas quais 

seus direitos sejam desrespeitados, impedir as situações de abuso, 

interrompendo-as ou minimizando as consequências das que já ocorrem. 

Tema: Higiene e saúde  

Grupo: Psicossocial  
Objetivo: Perceber a importância de se prevenir ao piolho e as 

consequências que o mesmo traz para criança e adolescentes.  

 Atividade: Valorizando a vida: Eu e o outro 

(Viver e Conviver / Arte e Movimento / Hora do Conto) 
Objetivo: Possibilitar situações as crianças e adolescentes, para que 

possam desenvolver os valores humanos existentes no seu ser, como 

próprio de interagir de forma livre e integral, aprendendo a construir 

relações verdadeiras e fraternas de acordo com os princípios morais. 

 Atividade: Jogo quarto: Jogando desenvolvendo estratégias. 

(Oficina Pense e Faça)  

Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento dos valores humanos 

utilizando os jogos como recurso, incluindo as habilidades de planejar, 

tomar decisões, resolver problemas, utilizar a logica aprimorar a memoria 

e devolver o pensamento critico, aplicando o que aprenderam com os 

jogos em situações do cotidiano. 
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Tema: Nós e os outros 

Atividade: Definições de violência  

Grupo: Programa Claves 
Objetivo: Promover o fortalecimento das crianças e adolescentes para 

enfrentar situações de maus- tratos, violência sexual ou outras, nas quais 

seus direitos sejam desrespeitados, impedir as situações de abuso, 

interrompendo-as ou minimizando as consequências das que já ocorrem. 

Atividade: Pesquisa de satisfação  

Objetivo: Estimular o senso critico dos usuários e suas famílias através 

da avaliação das ações do 2° semestre.  

 Atividade: Piquenique  

(Viver e Conviver / Arte e Movimento / Hora do Conto) 
Objetivo: Possibilitar situações as crianças e adolescentes, para que 

possam desenvolver os valores humanos existentes no seu ser, como 

próprio de interagir de forma livre e integral, aprendendo a construir 

relações verdadeiras e fraternas de acordo com os princípios morais. 

 Atividade: Jogando quarto: desenvolvendo estratégias  

(Oficina Pense e Faça)  

Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento dos valores humanos 

utilizando os jogos como recurso, incluindo as habilidades de planejar, 

tomar decisões, resolver problemas, utilizar a logica aprimorar a memoria 

e devolver o pensamento critico, aplicando o que aprenderam com os 

jogos em situações do cotidiano. 

Tema: Nós e os outros 

Atividade: Confecção de pôster preventivo  

Grupo: Programa Claves 
Objetivo: Promover o fortalecimento das crianças e adolescentes para 

enfrentar situações de maus- tratos, violência sexual ou outras, nas quais 

seus direitos sejam desrespeitados, impedir as situações de abuso, 

interrompendo-as ou minimizando as consequências das que já ocorrem. 

 Atividade: Fechamento mensal do tema - Psicossocial  

Grupo Psicossocial 

Objetivo: Propiciar o desenvolvimento de valores indispensáveis á 

formação humana e reflexão na sociedade.  

Mês Tema: Valores da vida e para vida- Justiça  

NOVEMBRO Atividade: Árvore dos valores: Caminhos para justiça  

(Viver e Conviver / Arte e Movimento / Hora do Conto) 
Objetivo: Possibilitar situações as crianças e adolescentes, para que 

possam desenvolver os valores humanos existentes no seu ser, como 

próprio de interagir de forma livre e integral, aprendendo a construir 

relações verdadeiras e fraternas de acordo com os princípios morais. 
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Atividade: (Jogando procurando dado) Sensibilizando e exploração 

do tabuleiro  

(Oficina Pense e Faça)  

Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento dos valores humanos 

utilizando os jogos como recurso, incluindo as habilidades de planejar, 

tomar decisões, resolver problemas, utilizar a logica aprimorar a memoria 

e devolver o pensamento critico, aplicando o que aprenderam com os 

jogos em situações do cotidiano. 

Tema: Grupo Adolescer  

Grupo: Psicossocial 
Objetivo: Propiciar um ambiente transformador e estimular na vida das 

adolescentes, oportunizando a reflexão sobre o protagonismo de suas 

vidas.  

Atividade: Liga de justiça  

(Viver e Conviver / Arte e Movimento / Hora do Conto) 
Objetivo: Possibilitar situações as crianças e adolescentes, para que 

possam desenvolver os valores humanos existentes no seu ser, como 

próprio de interagir de forma livre e integral, aprendendo a construir 

relações verdadeiras e fraternas de acordo com os princípios morais. 

Atividade: (Jogando procurando dado) Representação as regras 

(Oficina Pense e Faça)  

Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento dos valores humanos 

utilizando os jogos como recurso, incluindo as habilidades de planejar, 

tomar decisões, resolver problemas, utilizar a logica aprimorar a memoria 

e devolver o pensamento critico, aplicando o que aprenderam com os 

jogos em situações do cotidiano. 

Atividade: Higiene e saúde  

Grupo Psicossocial 

Objetivo: Perceber a importância de se lavar as mãos e higienização das 

roupas; conscientizar as crianças e adolescentes sobre a necessidade de se 

manterem limpos os locais onde vivemos.  

 

Atividade: Bolinha da justiça  

(Viver e Conviver / Arte e Movimento / Hora do Conto) 
Objetivo: Possibilitar situações as crianças e adolescentes, para que 

possam desenvolver os valores humanos existentes no seu ser, como 

próprio de interagir de forma livre e integral, aprendendo a construir 

relações verdadeiras e fraternas de acordo com os princípios morais. 
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Atividade: (Jogando procurando dado) Jogando desenvolvendo 

estratégias  

(Oficina Pense e Faça)  

Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento dos valores humanos 

utilizando os jogos como recurso, incluindo as habilidades de planejar, 

tomar decisões, resolver problemas, utilizar a logica aprimorar a memoria 

e devolver o pensamento critico, aplicando o que aprenderam com os 

jogos em situações do cotidiano. 

Atividade: Teatro  

(Viver e Conviver / Arte e Movimento / Hora do Conto) 
Objetivo: Possibilitar situações as crianças e adolescentes, para que 

possam desenvolver os valores humanos existentes no seu ser, como 

próprio de interagir de forma livre e integral, aprendendo a construir 

relações verdadeiras e fraternas de acordo com os princípios morais. 

Atividade: (Jogando procurando dado) Jogando desenvolvendo 

estratégias  

(Oficina Pense e Faça)  

Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento dos valores humanos 

utilizando os jogos como recurso, incluindo as habilidades de planejar, 

tomar decisões, resolver problemas, utilizar a logica aprimorar a memoria 

e devolver o pensamento critico, aplicando o que aprenderam com os 

jogos em situações do cotidiano. 

Atividade: Fechamento mensal do tema - Psicossocial  

Grupo Psicossocial 

Objetivo: Propiciar o desenvolvimento de valores indispensáveis á 

formação humana e reflexão na sociedade. 

Mês Tema: Valores da vida e para vida- Lealdade  

DEZEMBRO Atividade: Árvore dos Valores: Caminhos para a gratidão  

(Viver e Conviver / Arte e Movimento / Hora do Conto)   
Objetivo: Possibilitar situações as crianças e adolescentes, para que 

possam desenvolver os valores humanos existentes no seu ser, como 

próprio de interagir de forma livre e integral, aprendendo a construir 

relações verdadeiras e fraternas de acordo com os princípios morais. 

Atividade: Jogo da força unida: Sensibilização e exploração do 

tabuleiro  

(Oficina Pense e Faça)  

Objetivo: Contribuir para 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 aplicando 

com os jogos em situação do cotidiano. 
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Atividade: Lealdade compromisso e fidelidade  

(Viver e Conviver / Arte e Movimento / Hora do Conto)   
Objetivo: Possibilitar situações as crianças e adolescentes, para que 

possam desenvolver os valores humanos existentes no seu ser, como 

próprio de interagir de forma livre e integral, aprendendo a construir 

relações verdadeiras e fraternas de acordo com os princípios morais. 

Atividade: Jogo da força unida: Apresentação das regras do jogo  

(Oficina Pense e Faça)  

Objetivo: Contribuir para 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 aplicando 

com os jogos em situação do cotidiano. 

Atividade: Lealdade um principio a ser compartilhado  

(Viver e Conviver / Arte e Movimento / Hora do Conto)   
Objetivo: Possibilitar situações as crianças e adolescentes, para que 

possam desenvolver os valores humanos existentes no seu ser, como 

próprio de interagir de forma livre e integral, aprendendo a construir 

relações verdadeiras e fraternas de acordo com os princípios morais. 

Atividade: Jogo em linha: Apresentação das regras do jogo   

(Oficina Pense e Faça)   

Objetivo: Contribuir para 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 aplicando 

com os jogos em situação do cotidiano. 

Atividade: Teatro  

(Viver e Conviver / Arte e Movimento / Hora do Conto)   
Objetivo: Possibilitar situações as crianças e adolescentes, para que 

possam desenvolver os valores humanos existentes no seu ser, como 

próprio de interagir de forma livre e integral, aprendendo a construir 

relações verdadeiras e fraternas de acordo com os princípios morais. 

Atividade: Jogo força unidas: Jogando desenvolvendo estratégias  

(Oficina Pense e Faça)   

Objetivo: Contribuir para 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 aplicando 

com os jogos em situação do cotidiano. 

Atividade: Fechamento mensal do tema - Psicossocial  

Grupo Psicossocial 

Objetivo: Propiciar o desenvolvimento de valores indispensáveis á 

formação humana e reflexão na sociedade. 
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OFICINA INFORMATICA  

Mês Tema: Valores da vida e para vida – Honestidade  

SETEMBRO Atividade: Memoria com números: Conhecendo o jogo. 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 15 anos   

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. 

Atividade: Dinheiro notas: Conhecendo o jogo  

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 15 anos   

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. 

Atividade: Memoria números- finalizando o jogo  

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 15 anos   

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. 

Atividade: Dinheiro notas: finalizando o jogo. 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 15 anos   

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.  

Atividade: Memoria com números por extenso- Apresentação das regras 

do jogo. 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 15 anos   

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. 

Atividade: Dinheiro moedas; Conhecendo o jogo. 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 15 anos   

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. 
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Atividade: Memoria com números por extenso – jogando e concluindo o 

jogo. 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 15 anos   

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. 

Atividade: Dinheiro moedas: finalizando o jogo. 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 15 anos   

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. 

Mês Tema: Valores da vida e para vida – Respeito 

OUTUBRO Atividade: Fireboy and watergirl 1- Pesquisando o jogo. 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 15 anos   

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. 

 Atividade: Fireboy and watergirl 1 – Fase 1-5. 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 15 anos   

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. 

 Atividade: Fireboy and watergirl 1 – Fase 6-9. 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 15 anos   

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. 

Atividade: Fireboy and watergirl 1 – Finalizando do jogo fase 10- 15. 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 15 anos   

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. 

Mês Tema: Valores da vida e para vida – Justiça  

NOVEMBRO Atividade: Rob the robbery- Pesquisa no google. 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 15 anos   

Objetivo: Valorizar o ser humano, a fauna e flora, resgatando a 
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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. 

Atividade: Rob the robbery 2 - Pesquisa no google. 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 15 anos   

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. 

Atividade: Rob the robbery- compreendendo os comandos do jogo. 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 15 anos   

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. 

Atividade: Rob the robbery 2- compreendendo os comandos do jogo. 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 15 anos   

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. 

Atividade: Rob the robbery – Explorando as fases do jogo. 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 15 anos   

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. 

Atividade: Rob the robbery 2- Explorando as fases do jogo. 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 15 anos   

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. 

Atividade: Rob the robbery – Finalizando o jogo. 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 15 anos   

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. 
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Atividade: Rob the robbery 2- Finalizando o jogo. 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 15 anos   

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. 

Mês Tema: Valores da vida e para a vida – Lealdade  

DEZEMBRO Atividade: Cena do filme “A procura da felicidade motivação”. 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 15 anos   

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. 

Atividade: Vídeo: Palavra de motivação Rocky Balboa.  

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 15 anos   

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. 

Atividade: Vídeo: Não passe a sua vida procurando se alguém gosta de 

você.  

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 06 á 11 anos  

Objetivo: Valorizar o ser humano, 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. 

Atividade: Vídeo:  O impacto de um pai na vida do filho. 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 06 á 11 anos  

Objetivo: Valorizar o ser humano, 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.  
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OFICINAS DE ROBÓTICA  

Mês Tema: Valores da vida e para a vida – Honestidade  

SETEMBRO Público-alvo: Criança de 6 á 9 anos 

Atividade: Recurso livres em programação  

Objetivo: Incentivar as crianças e adolescentes a elaborarem projetos 

envolvendo criatividade, montagem e construção de eletrônicos além de 

transformar matérias recicláveis em brinquedos, possibilitando a interação 

social e moral.  

Público-alvo: Criança de 10 á 15 anos 

Atividade: Os benefícios de ser honesto 

Objetivo: Incentivar as crianças e adolescentes a elaborarem projetos 

envolvendo criatividade, montagem e construção de eletrônicos além de 

transformar matérias recicláveis em brinquedos, possibilitando a interação 

social e moral. 

Público-alvo: Criança de 6 á 9 anos 

Atividade: Dinâmica policia e bandido  

Objetivo: Incentivar as crianças e adolescentes a elaborarem projetos 

envolvendo criatividade, montagem e construção de eletrônicos além de 

transformar matérias recicláveis em brinquedos, possibilitando a interação 

social e moral. 

Público-alvo: Criança de 10 á 15 anos 

Atividade: Reparo de eletrônico  

Objetivo: Incentivar as crianças e adolescentes a elaborarem projetos 

envolvendo criatividade, montagem e construção de eletrônicos além de 

transformar matérias recicláveis em brinquedos, possibilitando a interação 

social e moral. 

Público-alvo: Criança de 6 á 9 anos 

Atividade: Dinâmica bola ao cesto 

Objetivo: Incentivar as crianças e adolescentes a elaborarem projetos 

envolvendo criatividade, montagem e construção de eletrônicos além de 

transformar matérias recicláveis em brinquedos, possibilitando a interação 

social e moral. 

Público-alvo: Criança de 10 á 15 anos 

Atividade: Dinâmica bola ao cesto 

Objetivo: Incentivar as crianças e adolescentes a elaborarem projetos 

envolvendo criatividade, montagem e construção de eletrônicos além de 

transformar matérias recicláveis em brinquedos, possibilitando a interação 

social e moral. 

Mês Tema: Valores da vida e para a vida – Respeito  

OUTUBRO Público-alvo: Criança de 6 á 9 anos 

Atividade: Espaço e local: Explorando o prédio 

Objetivo: Incentivar as crianças e adolescentes a elaborarem projetos 

envolvendo criatividade, montagem e construção de eletrônicos além de 
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transformar matérias recicláveis em brinquedos, possibilitando a interação 

social e moral. 

Público-alvo: Criança de 10 á 15 anos 

Atividade: Trabalho com fios  elétricos  

Objetivo: Incentivar as crianças e adolescentes a elaborarem projetos 

envolvendo criatividade, montagem e construção de eletrônicos além de 

transformar matérias recicláveis em brinquedos, possibilitando a interação 

social e moral. 

Público-alvo: Criança de 6 á 9 anos 

Atividade: Criando um objeto do local  

Objetivo: Incentivar as crianças e adolescentes a elaborarem projetos 

envolvendo criatividade, montagem e construção de eletrônicos além de 

transformar matérias recicláveis em brinquedos, possibilitando a interação 

social e moral. 

 Público-alvo: Criança de 10 á 15 anos 

Atividade: Aprendendo utilizar ferramentas   

Objetivo: Incentivar as crianças e adolescentes a elaborarem projetos 

envolvendo criatividade, montagem e construção de eletrônicos além de 

transformar matérias recicláveis em brinquedos, possibilitando a interação 

social e moral. 

Público-alvo: Criança de 6 á 9 anos 

Atividade: Criando um objeto do local  

Objetivo: Incentivar as crianças e adolescentes a elaborarem projetos 

envolvendo criatividade, montagem e construção de eletrônicos além de 

transformar matérias recicláveis em brinquedos, possibilitando a interação 

social e moral. 

Público-alvo: Criança de 10 á 15 anos 

Atividade: Multímetro: A importância do aparelho  

Objetivo: Incentivar as crianças e adolescentes a elaborarem projetos 

envolvendo criatividade, montagem e construção de eletrônicos além de 

transformar matérias recicláveis em brinquedos, possibilitando a interação 

social e moral. 

Público-alvo: Criança de 6 á 9 anos 

Atividade: Finalizando da criação do objeto   

Objetivo: Incentivar as crianças e adolescentes a elaborarem projetos 

envolvendo criatividade, montagem e construção de eletrônicos além de 

transformar matérias recicláveis em brinquedos, possibilitando a interação 

social e moral. 
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Público-alvo: Criança de 10 á 15 anos 

Atividade: Eletrônicos e o seu funcionamento 

Objetivo: Incentivar as crianças e adolescentes a elaborarem projetos 

envolvendo criatividade, montagem e construção de eletrônicos além de 

transformar matérias recicláveis em brinquedos, possibilitando a interação 

social e moral. 

Mês Tema: Valores da vida e para a vida – Justiça  

NOVEMBRO  Público-alvo: Criança de 6 á 9 anos 

Atividade: Poder do conhecimento  

Objetivo: Incentivar as crianças e adolescentes a elaborarem projetos 

envolvendo criatividade, montagem e construção de eletrônicos além de 

transformar matérias recicláveis em brinquedos, possibilitando a interação 

social e moral. 

Público-alvo: Criança de 10 á 15 anos 

Atividade: Poder do conhecimento 

Objetivo: Incentivar as crianças e adolescentes a elaborarem projetos 

envolvendo criatividade, montagem e construção de eletrônicos além de 

transformar matérias recicláveis em brinquedos, possibilitando a interação 

social e moral. 

Público-alvo: Criança de 6 á 9 anos 

Atividade: Montagem de um kit lego sem utilizar o manual 

Objetivo: Incentivar as crianças e adolescentes a elaborarem projetos 

envolvendo criatividade, montagem e construção de eletrônicos além de 

transformar matérias recicláveis em brinquedos, possibilitando a interação 

social e moral. 

Público-alvo: Criança de 10 á 15 anos 

Atividade: Filme : O menino que descobriu o vento  

Objetivo: Incentivar as crianças e adolescentes a elaborarem projetos 

envolvendo criatividade, montagem e construção de eletrônicos além de 

transformar matérias recicláveis em brinquedos, possibilitando a interação 

social e moral. 

Público-alvo: Criança de 6 á 9 anos 

Atividade: Separando as cores, tamanhos e quantidade de lego 

Objetivo: Incentivar as crianças e adolescentes a elaborarem projetos 

envolvendo criatividade, montagem e construção de eletrônicos além de 

transformar matérias recicláveis em brinquedos, possibilitando a interação 

social e moral. 
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Público-alvo: Criança de 10 á 15 anos 

Atividade: Energia Eólica  

Objetivo: Incentivar as crianças e adolescentes a elaborarem projetos 

envolvendo criatividade, montagem e construção de eletrônicos além de 

transformar matérias recicláveis em brinquedos, possibilitando a interação 

social e moral. 

Público-alvo: Criança de 6 á 9 anos 

Atividade: Montagem de um kit lego utilizando o manual  

Objetivo: Incentivar as crianças e adolescentes a elaborarem projetos 

envolvendo criatividade, montagem e construção de eletrônicos além de 

transformar matérias recicláveis em brinquedos, possibilitando a interação 

social e moral. 

Público-alvo: Criança de 10 á 15 anos 

Atividade: Gerador Eólico 

Objetivo: Incentivar as crianças e adolescentes a elaborarem projetos 

envolvendo criatividade, montagem e construção de eletrônicos além de 

transformar matérias recicláveis em brinquedos, possibilitando a interação 

social e moral. 

Mês Tema: Valores da Vida e para vida – Lealdade  

DEZEMBRO Público-alvo: Criança de 6 á 9 anos 

Atividade: Labirinto elétrico: elaborando o aparelho  

Objetivo: Incentivar as crianças e adolescentes a elaborarem projetos 

envolvendo criatividade, montagem e construção de eletrônicos, além de 

transformar materiais reciclagem em brinquedos, possibilitando a interação 

social moral.  

Público-alvo: Criança de 10 á 15anos 

Atividade: Labirinto elétrico 1: concentração motora  

Objetivo: Incentivar as crianças e adolescentes a elaborarem projetos 

envolvendo criatividade, montagem e construção de eletrônicos, além de 

transformar materiais reciclagem em brinquedos, possibilitando a interação 

social moral. 

Público-alvo: Criança de 6 á 9 anos 

Atividade: Labirinto elétrico; construindo o aparelho  

Objetivo: Incentivar as crianças e adolescentes a elaborarem projetos 

envolvendo criatividade, montagem e construção de eletrônicos, além de 

transformar materiais reciclagem em brinquedos, possibilitando a interação 

social moral. 

Público-alvo: Criança de 10 á 15 anos 

Atividade: Labirinto elétrico 2: elaboração do aparelho  

Objetivo: Incentivar as crianças e adolescentes a elaborarem projetos 

envolvendo criatividade, montagem e construção de eletrônicos, além de 

transformar materiais reciclagem em brinquedos, possibilitando a interação 
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social moral. 

Público-alvo: Criança de 6 á 9 anos 

Atividade: Labirinto elétrico: finalizando o aparelho  

Objetivo: Incentivar as crianças e adolescentes a elaborarem projetos 

envolvendo criatividade, montagem e construção de eletrônicos, além de 

transformar materiais reciclagem em brinquedos, possibilitando a interação 

social moral. 

Público-alvo: Criança de 10 á 15 anos 

Atividade: Labirinto elétrico 3: finalização do aparelho  

Objetivo: Incentivar as crianças e adolescentes a elaborarem projetos 

envolvendo criatividade, montagem e construção de eletrônicos, além de 

transformar materiais reciclagem em brinquedos, possibilitando a interação 

social moral. 

Público-alvo: Criança de 6 á 9 anos 

Atividade: Labirinto elétrico: testando e finalizando o projeto 

Objetivo: Incentivar as crianças e adolescentes a elaborarem projetos 

envolvendo criatividade, montagem e construção de eletrônicos, além de 

transformar materiais reciclagem em brinquedos, possibilitando a interação 

social moral. 

Público-alvo: Criança de 10 á 15 anos 

Atividade: Labirinto elétrico 4: testando o aparelho  

Objetivo: Incentivar as crianças e adolescentes a elaborarem projetos 

envolvendo criatividade, montagem e construção de eletrônicos, além de 

transformar materiais reciclagem em brinquedos, possibilitando a interação 

social moral. 
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OFICINA DE ARTESANATO 

Publico Alvo: Criança e Adolescentes 6 á 15 anos. 

Mês Tema: Valores da vida e para a vida – Honestidade 

SETEMBRO Atividade: Pulseira demonstração pulseira  

Objetivo: Proporcionar as crianças e adolescentes através do trabalho 

artesanal, o desenvolvimento de suas habilidades para que possam 

explorar e expandir sua criatividade, atenção concentração e socialização, 

trazendo a consciência para a reciclagem e reaproveitamento de matérias, 

além de fundamentar a importância dos valores éticos e morais. 

Atividade: Pulseira- Inicio da confecção 

Objetivo: Proporcionar as crianças e adolescentes através do trabalho 

artesanal, o desenvolvimento de suas habilidades para que possam 

explorar e expandir sua criatividade, atenção concentração e socialização, 

trazendo a consciência para a reciclagem e reaproveitamento de matérias, 

além de fundamentar a importância dos valores éticos e morais. 

Atividade: Pulseira confecção 

Objetivo: Proporcionar as crianças e adolescentes através do trabalho 

artesanal, o desenvolvimento de suas habilidades para que possam 

explorar e expandir sua criatividade, atenção concentração e socialização, 

trazendo a consciência para a reciclagem e reaproveitamento de matérias, 

além de fundamentar a importância dos valores éticos e morais. 

Atividade: Finalização  

Objetivo: Proporcionar as crianças e adolescentes através do trabalho 

artesanal, o desenvolvimento de suas habilidades para que possam 

explorar e expandir sua criatividade, atenção concentração e socialização, 

trazendo a consciência para a reciclagem e reaproveitamento de matérias, 

além de fundamentar a importância dos valores éticos e morais.  

Mês Tema: Valores da vida e para a vida – Respeito  

OUTUBRO Atividade: Porta treco com prendedores – apresentação do porta 

treco 

Objetivo: Proporcionar as crianças e adolescentes através do trabalho 

artesanal, o desenvolvimento de suas habilidades para que possam 

explorar e expandir sua criatividade, atenção concentração e socialização, 

trazendo a consciência para a reciclagem e reaproveitamento de matérias, 

além de fundamentar a importância dos valores éticos e morais. 

Atividade: Porta treco com prendedores- inicio da confecção 

Objetivo: Proporcionar as crianças e adolescentes através do trabalho 

artesanal, o desenvolvimento de suas habilidades para que possam 

explorar e expandir sua criatividade, atenção concentração e socialização, 

trazendo a consciência para a reciclagem e reaproveitamento de matérias, 

além de fundamentar a importância dos valores éticos e morais. 

Atividade: Porta treco com prendedores- confecção  

Objetivo: Proporcionar as crianças e adolescentes através do trabalho 

artesanal, o desenvolvimento de suas habilidades para que possam 
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explorar e expandir sua criatividade, atenção concentração e socialização, 

trazendo a consciência para a reciclagem e reaproveitamento de matérias, 

além de fundamentar a importância dos valores éticos e morais. 

Atividade: Finalização  

Objetivo: Proporcionar as crianças e adolescentes através do trabalho 

artesanal, o desenvolvimento de suas habilidades para que possam 

explorar e expandir sua criatividade, atenção concentração e socialização, 

trazendo a consciência para a reciclagem e reaproveitamento de matérias, 

além de fundamentar a importância dos valores éticos e morais. 

Mês Tema: Valores da vida e para a vida – Justiça  

NOVEMBRO Atividade: Apresentação da boneca negra  

Objetivo: Proporcionar as crianças e adolescentes através do trabalho 

artesanal, o desenvolvimento de suas habilidades para que possam 

explorar e expandir sua criatividade, atenção concentração e socialização, 

trazendo a consciência para a reciclagem e reaproveitamento de matérias, 

além de fundamentar a importância dos valores éticos e morais. 

Atividade: Inicio da confecção da boneca negra 

Objetivo: Proporcionar as crianças e adolescentes através do trabalho 

artesanal, o desenvolvimento de suas habilidades para que possam 

explorar e expandir sua criatividade, atenção concentração e socialização, 

trazendo a consciência para a reciclagem e reaproveitamento de matérias, 

além de fundamentar a importância dos valores éticos e morais. 

Atividade: Confecção da boneca negra  

Objetivo: Proporcionar as crianças e adolescentes através do trabalho 

artesanal, o desenvolvimento de suas habilidades para que possam 

explorar e expandir sua criatividade, atenção concentração e socialização, 

trazendo a consciência para a reciclagem e reaproveitamento de matérias, 

além de fundamentar a importância dos valores éticos e morais. 

Atividade: Finalização da boneca negra  

Objetivo: Proporcionar as crianças e adolescentes através do trabalho 

artesanal, o desenvolvimento de suas habilidades para que possam 

explorar e expandir sua criatividade, atenção concentração e socialização, 

trazendo a consciência para a reciclagem e reaproveitamento de matérias, 

além de fundamentar a importância dos valores éticos e morais. 

Mês Tema: Valores da vida e para a vida – Lealdade  

DEZEMBRO Atividade: Anjo de garrafa pet e EVA – apresentação  

Objetivo: Proporcionar as crianças e adolescentes através do trabalho 

artesanal, o desenvolvimento de suas habilidades para 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.  
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 Atividade: Anjo de garrafa pet e EVA- inicio da confecção  

Objetivo: Proporcionar as crianças e adolescentes através do trabalho 

artesanal, o desenvolvimento de suas habilidades para 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. 

 Atividade: Anjo de garrafa pet e EVA- confecção  

Objetivo: Proporcionar as crianças e adolescentes através do trabalho 

artesanal, o desenvolvimento de suas habilidades para 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. 

 Atividade: Finalização  

Objetivo: Proporcionar as crianças e adolescentes através do trabalho 

artesanal, o desenvolvimento de suas habilidades para 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. 
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OFICINAS ESPORTIVAS 

Mês  

SETEMBRO  Ação: Judô 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 9 á 13 anos    

Objetivo: 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. 

Ação: Karatê 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 9 á 11 anos    

Objetivo: 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. 

Ação: Xadrez 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 11 anos    

Objetivo: 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. 

Ação: Atividade Física- SESI 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 15 anos    

Objetivo: 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.  

Crianças de 6 a 8 anos (período da manhã): Terça e quinta-feira – prática 

esportiva  

Crianças e adolescentes de 11 e 12 anos (período da tarde): Segunda e 

Quarta-feira – basquete e natação. 

Ação: Recreação  

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 15 anos    

Objetivo: Capacidade de comunicar-se; Capacidade de desenvolver 

novas relações sociais; Capacidade de realizar tarefas em grupos. 

Ação: Tênis  

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 15 anos    

Objetivo: 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 
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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. 

Mês  

OUTUBRO  Ação: Judô 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 9 á 13 anos    

Objetivo: 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. 

Ação: Karatê 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 9 á 11 anos    

Objetivo: 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. 

Ação: Xadrez 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 11 anos    

Objetivo: 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.  

Neste mês as crianças do Centro Promocional São José, participaram da 

3° Etapa AnimaKids de campeonato de xadrez. 

Ação: Atividade Física- SESI 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 12 anos    

Objetivo: 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. Crianças de 6 a 8 anos (período da 

manhã): Terça e quinta-feira – prática esportiva  

Crianças e adolescentes de 11 e 12 anos (período da tarde): Segunda e 

Quarta-feira – basquete 

Ação: Recreação  

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 15 anos    

Objetivo: Capacidade de comunicar-se; Capacidade de desenvolver 

novas relações sociais; Capacidade de realizar tarefas em grupos. 
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Ação: Tênis  

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 15 anos    

Objetivo: 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. 

Mês  

NOVEMBRO 

 

Ação: Judô 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 9 á 13 anos    

Objetivo: 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. 

Ação: Karatê 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 9 á 11 anos    

Objetivo: 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. 

Ação: Xadrez 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 11 anos    

Objetivo: 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.  

Neste mês as crianças do Centro Promocional São José, participaram da 

3° Etapa AnimaKids de campeonato de xadrez. 
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Ação: Atividade Física- SESI 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 12 anos    

Objetivo: 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. Crianças de 6 a 8 anos (período da 

manhã): Terça e quinta-feira – prática esportiva  

Crianças e adolescentes de 11 e 12 anos (período da tarde): Segunda e 

Quarta-feira – basquete 

Ação: Recreação  

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 15 anos    

Objetivo: Capacidade de comunicar-se; Capacidade de desenvolver 

novas relações sociais; Capacidade de realizar tarefas em grupos. 

Ação: Tênis  

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 15 anos    

Objetivo: 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. 

Ação: Ritmos/ Ballet (CONDECA) 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 15 anos    

Objetivo: Metodologia de ensino da ginástica, explorando o corpo, 

correção da postura. Realizar o aquecimento articula explorar o 

movimento da roda e rodante, movimento de equilíbrio, parada de 

cabeça e parada de mão.  Desenvolver a discriminação auditiva, 

aperfeiçoar a coordenação motora, ter noção de percepção temporal. 

Ação: Educação física (CONDECA) 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 15 anos    

Objetivo: Proporcionar as crianças e adolescentes a participar de 

atividades corporais, estabelecendo relações equilibradas e construtivas 

com os outros, reconhecendo e respeitando características e de 

desempenho de cada um.  

Mês  

DEZEMBRO Ação: Judô 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 9 á 13 anos   
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Objetivo: Desenvolver habilidades no esporte, bem como trabalhar o 

respeito com o próximo, autocontrole e autoconfiança. 

Ação: Karatê  

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 9 á 11 anos   

Objetivo: Desenvolver habilidades no esporte, bem como trabalhar o 

respeito com o próximo, autocontrole e autoconfiança. 

Ação: Xadrez 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 11 anos   

Objetivo: Desenvolver habilidades no esporte, bem como trabalhar o 

respeito com o próximo, autocontrole, autoconfiança e o raciocínio 

lógico. 

Ação: Atividade Física- SESI 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 12 anos    

Objetivo: Propiciar a prática esportiva: habilidades, técnicas, atitudes e 

normas, bem como valores, respeito, cooperação entre outros. 

 Ação: Recreação  

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 15 anos    

Objetivo: Propiciar momento de descontração, diversão e integração 

entre os usuários. 

 Ação: Tênis  

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 15 anos    

Objetivo: 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. 

Ação: Ritmos/ Ballet (CONDECA) 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 15 anos    

Objetivo: Metodologia de ensino da ginástica, explorando o corpo, 

correção da postura. Realizar o aquecimento articula explorar o 

movimento da roda e rodante, movimento de equilíbrio, parada de 

cabeça e parada de mão.  Desenvolver a discriminação auditiva, 

aperfeiçoar a coordenação motora, ter noção de percepção temporal. 
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Ação: Educação física (CONDECA) 

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 15 anos    

Objetivo: Proporcionar as crianças e adolescentes a participar de 

atividades corporais, estabelecendo relações equilibradas e construtivas 

com os outros, reconhecendo e respeitando características e de 

desempenho de cada um. 
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OFICINA CINEMA  

Público-alvo: Criança e Adolescentes 6 á 15 anos 

Mês  

SETEMBRO Tema: Valores da vida e para vida- Honestidade  

Público-alvo: Crianças/ Adolescentes 6 á 15 anos    

Objetivo: Oportunizar momento onde possam compartilhar momentos 

de gratidão em suas vidas 

Mês  

OUTUBRO Não houve  

Mês  

NOVEMBRO  Não houve 

Mês  

DEZEMBRO  Não houve 
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ENCONTRO COM FAMÍLIAS 

Objetivos: Fortalecer o vinculo entre as famílias 

Mês  

SETEMBRO Atividade: Encontro temático com as famílias.  

Objetivo: Abordar temas de saúde e higiene no dia-a-dia 

Mês  

OUTUBRO Não houve 

Mês  

NOVEMBRO Atividade: Encontro temático com as famílias.  

Objetivo: Entender a importância do papel da família junto com a escola 

e SCFV para o desenvolvimento da criança e adolescente. 

Mês  

DEZEMBRO Não houve 
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AÇÕES EXTERNAS (PALESTRAS, PASSEIOS, CAMPANHAS, ETC) 

Objetivos: Promover momento de convivência entre os usuários  

Mês  

SETEMBRO  Atividade: Passeio no Thermas Water Park 

Objetivo: Oportunizar momento de lazer aos usuários. 

Atividade: Teatro / João, na contramão, não!! 

Objetivo: Propiciar momento de conhecimento. 

 Atividade: Salva Vidas Mirim  

Objetivo: Possibilitar conhecimento para prevenção de acidentes. 

Atividade: Encontro Intergeracional 

Objetivo: Oportunizar laços afetivos, vivências e trocas de experiências 

para ambas as gerações. 

Atividade: Pré-Conferencia Municipal de Assistência Social 

Objetivo: Exercer o controle e participação social de maneira democrática, 

bem como avaliação da política de assistência. 

Mês  

OUTUBRO Atividade: Visita a Escola do Autista 

Objetivo: Proporcionar conhecimento 

Atividade: Passeio no Parque Rio Jahu  

Objetivo: Proporcionar momentos de lazer e muita diversão às crianças e 

adolescentes. 

Atividade: Campeonato Interno de Karatê no CPSJ  

Objetivo: Proporcionar, através da prática  do Karatê, o crescimento e 

desenvolvimento harmônico, e as potencialidades psicomotoras e 

cognitivas, e efetivando e a integração social, das crianças e dos 

adolescentes. 

Atividade: Piquenique com as crianças e adolescentes 

Objetivo: Realizar momentos de interação entre os usurários. 

Atividade: Pesquisa de satisfação  

Objetivo: Estimular o senso dos usuários e suas famílias através da 

avaliação das ações do 2° semestre. 

Mês  

NOVEMBRO Tema: Teatro / Malala! 

Objetivo: Propiciar momento de conhecimento. 

Atividade: Passeio  

Objetivo: Oportunizar momento de lazer aos usuários. 
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Mês  

DEZEMBRO Tema: Festa de Natal Solidário  

Objetivo: Valorizar ações de cooperação e solidariedade, desenvolvendo 

atitudes de ajuda e colaboração, compartilhando suas vivencias. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sendo um serviço Socioassistencial, o Centro Promocional São José desenvolveu suas ações 

pautadas nas normativas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conforme 

Resolução nº109/2009 e o Padrão Normativo da Rede de Proteção Social Básica. 

 

 
Jau, 31 de Dezembro de 2019. 
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