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RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADES 

MÊS: 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 
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III RECURSOS HUMANOS 

3.1) Equipe de Referência 

RECURSOS HUMANOS - 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 
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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 

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 Rai-

mundo 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. Adminis-

trativo 

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. Administra-

tivo 

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 

 

 

  

RECURSOS HUMANOS CONDECA 

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 Educador Social 
José Lopes da 

Silva 
Superior Completo 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 Educadora Social 
Lilandra Cristina 

Augusto 
Superior Completo 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 

Subtotal R$ 3.287,44 R$ 289,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 325,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 302,34 R$ 4.203,90 

Total Folha de Pagamento Mensal R$ 4.203,90 
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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. 

 

 

 



Associação de Instrução Popular e Beneficência 
CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ 

                            Av. José Maria de Almeida Prado nº 365 – Jd Pedro Ometto – Jaú / SP – Fone (14) 3622-3142 
CNPJ 50.228.097/0007-58 – Inscrição Municipal 44.475 

Utilidade Pública Federal – Decreto 46929/59 

Utilidade Pública Estadual – Decreto 33878/58 
                              Utilidade Pública Municipal – Lei 4.044 de 03/07/2006 

 

6 

 

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 Dezembro/2019: Atendeu 282 crianças e adolescentes, onde as vagas já foram 

encaminhadas para a central de vagas (Vigilância Socioassistencial) 

 

 

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 01/12/2019 a 31/12/2019. 
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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$ 121.500,00 R$ 13.500,00 R$ 108.000,00 

Municipal R$ 666.000,00 R$ 388.500,00 R$ 55.500,00 R$ 333.000,00 

Próprio R$ 199.624,00 R$ 116.447,35 R$ 16.635,33 R$ 99.812,02 

Total R$ 1.027.624,00 R$ 599.477,35 R$ 85.635,33 R$ 513.842,02 

 

 

IX. AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

  

No mês de Dezembro 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 a junho 2020”, uma vez que 

a reunião com o CRAS de referencia Pedro Ometto e Central, oportunizou a discussão de casos 

buscando criar estratégias de intervenção junto à rede.  

 Neste mês trabalhando o tema “Valores da vida e para a vida: Lealdade”, os educadores 

tiveram a participação na atividade do fechamento do mês junto à equipe técnica, onde foi 

separando em grupos para se realização da atividade como: teatros, histórias, cartaz, musicas e entre 

outros, foi enfatizado a importância da pessoa leal, alguém que é fiel e dedicado que sempre cumpre 

as suas promessas, demostrando responsabilidade, honestidade, qualidade, honra e dignidade, todos 

adoraram a atividade. No final foi realizada a reflexão sobre o mesmo, enfatizando a importância da 

lealdade e respeito em nossas vidas, buscando desenvolver atividades que estimulassem a 

criatividade, caminhos para lealdade, lealdade compromisso e fidelidade, lealdade um principio a 

ser compartilhado junto com teatro.  

O CPSJ oportunizou a participação dos usuários das salas: Laranja e Azul de ambos os 

períodos e amarela da manhã, com o passeio no parque de diversão Hopi Hari, todos adoraram.  
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Sendo assim, segue abaixo os dados quantitativos das ações/atividades realizadas: 

MÊS: Dezembro/2019 

Ações/Atividade Quantidade 

Acolhida 15 

Referenciamento 3 

Atendimento Psicossocial com crianças e adolescentes 38 

Atendimento Psicossocial com as Famílias 12 

Visitas Domiciliares (conhecer realidade ou busca-ativa) 17 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) 

6 CRAS Pedro Ometto 

2 CRAS Central 

 

Contato com a rede de serviços intersetorial  
 2 CRAS 

1 Saúde  

Reunião de equipe  2 

Reunião de discussão de casos com o CRAS 2 

Festa de Natal  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 

Oficinas de informática 40 

Oficina de Robótica 40 

Oficina Arte e Movimento 40 

Oficina Pensa e Faça 40 

Oficina Cinema 40 

Oficina de Prática Esportiva (SESI) 13 
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AÇÕES/ATIVIDADES COLETIVAS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÃO: Reunião CRAS Pedro Ometto  

Objetivo: Realizar discussão de casos. 

Participantes: Equipe Técnica do CRAS e do CPSJ 

Local: CRAS Pedro Ometto   

Data e horário: 18/12 às 14:00 hs 

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 a técnica entregou a contrareferência dos usuários novos e desligados.  
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AÇÃO: Reunião CRAS Central  

Objetivo: Realizar discussão de casos. 

Participantes: Equipe Técnica do CRAS e do CPSJ 

Local: Centro Promocional São José  

Data e horário: 18/12 às 10:00hs  

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 técnicas entregaram a contrareferência dos usuários novos e desligados. 
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AÇÃO: Reunião Equipe Técnica  

Objetivo: Planejar atividades para grupo psicossocial  

Participantes: Assistentes Sociais e Psicólogas  

Local: Centro Promocional São José  

Data: 11 de Dezembro de 2019 

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

psicossocial “Desenvolvimento de valores da Lealdade” para ser realizada no mês de Dezembro.  
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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: 19 de Dezembro de 2019 

Relato: Inicialmente as Técnicas realizaram 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 e organização de visitas.  
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FESTA NATAL 

Objetivo: Valorizar ações de cooperação e solidariedade, desenvolvendo atitudes de ajuda e 

colaboração, compartilhando suas vivencias. 

Participantes: Crianças e adolescentes e suas Famílias  

Data: 14/12/2019  

Desenvolvimento: O CPSJ oportunizou as crianças e adolescentes a festa de entrega dos 

presentes de natal que tivemos a colaboração de varias pessoas para que tornasse real este 

momento. Foi confeccionado um cartão com o nome da criança com o tamanho da roupa, sapato 

e idade onde foi entregue a madrinhas e padrinhos para presenteá-los, conseguimos que todas as 

crianças ganhassem o seu presente. O momento da entrega foi realizado no sábado dia 14/12 no 

Centro Promocional São José, tivemos uma média de 500 pessoas em nossa festa, foi oferecido 

uma refeição de macarrão e refrigerante para todos que estavam presentes. Foi um momento 

muito especial para todas as crianças. 
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AÇÃO: Teatro “O circo dos objetos” 

Objetivo: Possibilitar conhecimento para o desenvolvimento e auto expressão por meio do 

teatro favorecendo a atenção, observação, imaginação das crianças e adolescentes.  

Participantes: Criança e adolescentes das salas Verde, Vermelha e Amarela do período da 

tarde. 

Local: SESI 

Data e horário: 03/12/2019 

DESENVOLVIMENTO:  

Foi oportunizado pela equipe de cultura e lazer do SESI, a apresentação do teatro nomeado 

como “O circo dos objetos”, uma historia muito divertida e emocionante, nas formas e no rit-

mo dos mais variados objetos.  Como num passe de mágica, como escovas, baldes, vassouras, 

desentupidores de pia, tecidos e espanadores vão se transformando em personagens circenses, 

ganhando alma e encantando o público. Com objetivo possibilitar o conhecimento aos partici-

pantes e interagindo com crianças e adolescentes, todos adoram apresentação do teatro. 

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 os conflitos do grupo; Capacidade de promover e participar de 

convivência social em família, grupos e território; Eixo: 2- Direito de Ser: Direito a aprender 

e experimentar; Direito de ter direitos e deveres; Direito à comunicação; Eixo: 3- 

Participação: Participação no serviço; Participação nas políticas públicas. 
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AÇÃO: Passeio Hopi Hari  

Participantes: Oportunizar momento de lazer aos usuários 

Local: Hopi Hari  

Data: 13 de Dezembro de 2019  

Relato: O CPSJ oportunizou o passeio para o Hopi Hari, localizado na cidade de São Paulo. 

As crianças das salas: Laranja e Azul de ambos os períodos e Amarela manhã. 

Os grupos foram divididos para melhor organização e cuidado com todos no local, foi 

oferecido a eles o café da manhã sendo pão e achocolatado, dentro Hopi Hari foi servido o 

lanche de hamburguinho, bolacha e suco, na volta foi entregue salgado de presunto e queijo e 

refrigerante. 

O passeio foi muito divertido e as crianças e adolescentes aproveitaram cada minuto dentro do 

parque. 

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 os conflitos do grupo; Capacidade de promover e participar de 

convivência social em família, grupos e território; Eixo: 2- Direito de Ser: Direito a aprender 

e experimentar; Direito de ter direitos e deveres; Direito à comunicação; Eixo: 3- 

Participação: Participação no serviço; Participação nas políticas públicas. 
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AÇÃO: Pesquisa de Satisfação  

Objetivo: Oportunizar momento de reflexão das atividades que foram desenvolvidas no 

segundo semestre de 2019. 

Participantes: Todas as crianças, adolescentes e suas famílias.  

Data: 16 de Dezembro 2019  

DESENVOLVIMENTO: Como todo ano, é realizada a pesquisa de satisfação por semestre, 

com isso a equipe técnica elaborou um questionário para realizar o mesmo, sendo uma 

“avaliação” do trabalho da equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no 

Centro Promocional São José, avaliando o serviço e a equipe como um todo, com as crianças, 

adolescentes e suas famílias.  

A pesquisa foi realizada de forma verbal, assim realizando a economia de papeis.  

A pesquisa das famílias foi entregue junto com a ficha de atualização dos prontuários, também 

elaborada pela equipe técnica, a fim de avaliar todo o trabalho desenvolvido no segundo 

semestre.  

Segue abaixo a tabulação dos dados que foram coletados: 

FAMÍLIAS - 236 

 

1. Como você e sua família avaliam o nosso Serviço: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Em Branco  

209 

25 

0 0 

Ótimo Bom Regular Ruim

COMO VOCÊ E SUA FAMÍLIA AVALIAM O 
NOSSO SERVIÇO 
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2. A família participou das ações desenvolvidas pela instituição? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não, por que:  

∑ Motivo de trabalho;  

∑ Horário não bate;  

∑ Os horários não da certo; 

∑ Devido ao trabalho; 

∑ Trabalho aos finais de semana  

∑ Por causa de ônibus; 

∑ Faz pouco tempo e não tive oportunidade;  

∑ Porque todas as festas, eles vão com a vó; 

∑ Porque não tenho como ir à instituição; 

∑ Horário, pois o meu e de segunda a sábado; 

∑ Participamos pouco das festas; 

∑ Maioria das vezes não da pra ir; 

∑ Porque trabalhava de segunda a segunda; 

∑ Por que trabalho de segunda a segunda.  
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3. Como você e sua família avaliam os eventos promovidos pela instituição?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Em Branco 

 

4. Você e sua família têm alguma crítica ou sugestão quanto às ações (festas, reuniões, 

encontros, etc)? 

 

∑ Não, pra mim está tudo ótimo; 

∑ No meu caso gostaria que fossem a noite alguns eventos, pois aos sábados tem muita gente 

que trabalha e não pode comparecer; 

∑ Gosto de todas; 

∑ Tenho muito que agradecer a todos da equipe; 

∑ Continuem assim sempre;  

∑ Nenhuma, vocês são ótimas parabéns; 

∑ Pra mim esta tudo excelente; 

∑ Não tenho que reclamar só elogiar; 

∑ Não, tudo e feito com amor e carinho; 

∑ Não, só elogio; 

∑ Não tenho critica a fazer; 

∑ Não, tudo ótimo; 

∑ Não, tudo muito bem feito com muito carinho; 

∑ Não tenho muito bom; 

∑ Não, tudo feito com carinho com nossas crianças e tudo bem organizado; 

∑ Tudo maravilhoso; 

∑ Não, tudo muito organizado; 
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∑ Não tenho nenhuma critica todos os eventos são muito bem feito; 

∑ Tudo ótimo; 

∑ Somente elogios; 

∑ Não tenho nada a reclamar, tudo o que vocês fazem e perfeito e maravilhoso, parabéns para 

aproximarem as crianças mais das famílias; 

∑ Continuem assim nos orientando e nos ajudando com nossas crianças; 

∑ Sim, mais organização da parte dos pais mesmo tendo que ter regras; 

∑ Tudo muito bem organizado; 

∑ São todos muito proveitosos; 

∑ Fazem as coisas bem elaboradas e organizadas sem comentários no momento; 

∑  Critica nenhuma que esse projeto continue assim sempre; 

∑ Não tenho nenhuma critica só elogios para projeto que e maravilhoso; 

∑ Somente gratidão e orgulho; 

∑ Não, tudo perfeito; 

∑ Devido ao meu trabalho não tenho tempo disponibilidade para participar, mas em todos que 

fui ate hoje, só tenho elogios de vocês faz o melhor para nossas crianças; 

∑ Tudo ótimo; 

∑ Tudo maravilhoso; 

∑ Estão de parabéns, só tenho a agradecer; 

∑ Muito bom; 

∑ Nenhuma critica; 

∑ Tudo muito bem organizado; 

∑ Adoramos os eventos, pois todos ensina algo novo a nossa família; 

∑ Ótimo trabalho  

∑ Não tenho nenhuma critica; 

∑ Não tenho, sempre são novidades para crianças; 

∑ Não tenho critica, mais sim elogios para todos vocês que cuida com tanto amor dos minhas 

crianças, tenho minha eterna gratidão muito obrigado; 

∑ As ações são muito boas; 

∑ Só tenho a elogiar a todos por cuidarem dos nossos filhos tão bem; 

∑ Não todos são bom as crianças sempre ficam felizes, para eles são novidades; 

∑ Tudo perfeito; 

∑ Gostaria de agradecer por poder fazer parte dessa grande família, pois as festas sempre bem 

sucedidas; 

∑ São ótimas; 

∑ Nenhuma o trabalho de vocês com as crianças e ótimo; 

∑ Seria bom se alguns pais pudessem participar junto com filho de apresentação; 

∑ Tudo perfeito; 

∑ Não, são todos ótimos; 
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∑ Pra mim tá bom não tem que reclamar; 

∑ As ações são muito importantes, nos estamos muito felizes; 

∑ Em minha opinião na festa da família, os convites deveriam ser iguais ao cadastro das cri-

anças; 

∑ Só agradecer o trabalho de vocês para mim e ótimo; 

∑ Vocês estão de parabéns eu só tenho agradecer, queria participar dos encontros mas traba-

lho até a noite; 

∑ Não, tudo feito com muito carinho; 

∑ Sempre tudo bem organizado parabéns; 

∑ Pra mim está de parabéns muito bom; 

∑ Não tudo muito organizado; 

∑ São todos bem organizados e proveitosos; 

∑ As festas são muito bem organizadas nos amamos todas as festas; 

∑ Nenhuma reclamação, só agradecer por tudo pela vaga sem a vaga meus filhos não teriam 

onde ficar; 

∑ Só gratidão, Deus vos abençoe, deus por esta vaga que vocês deram para meu filho, agora 

trabalho bem tranquila, muito obrigada pela equipe; 

∑ Nenhuma sempre muito boa as festas; 

∑ Não, foi melhor lugar que coloque meu filho só tenho agradecer; 

∑ Meu filho adora ir ele aprende bastante coisa e se diverte muito, eu e minha família adora-

mos as festas sempre com muito carinho família, Deus abençoe; 

∑ Amo projeto traz um bem ao meu filho levando a passeios e os outros, além de cuidar para 

poder trabalhar; 

∑ Não, tenho sugestões só tenho que agradecer vocês, pelo carinho e cuidado com meus fi-

lhos; 

∑ As reuniões ajudariam se fosse feitas na escola onde ele estuda; 

∑ Não, tudo muito organizado.  

∑ Nenhuma, sempre muito boas as festas  

∑ Meu filho adora ir, ele aprende bastante coisa e se diverte muito, eu e minha família adora 

as festas, sempre com muito carinho a família, Deus abençoe.  

∑ Melhorar o som seria bom, pois as vezes nas festas mesmo sentando próximo, não se en-

tende muito bem o que é falado.  

∑ Não   

∑ Amo este projeto, trás um bem aos meus filhos, levando a passeios e outros, além de cuidar 

para eu poder trabalhar.  

∑ As reuniões ajudariam se fosse feitas na escola onde ele estuda.  
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5. Como você e sua família avaliam os atendimentos realizados pela equipe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Você e sua família têm alguma crítica ou sugestão quanto aos atendimentos realizados pela nossa 

equipe. 

 

∑ Não, tudo perfeito; 

∑ Não tenho nenhuma critica para mim está tudo bom; 

∑ Muito obrigado a todos, que Deus abençoe sempre; 

∑ Nenhuma critica; 

∑ Ótimo; 

∑ Não, são todas ótimas e profissionais; 

∑ Não, os atendimentos são bons; 

∑ O atendimento realizado pela equipe e muito bom transparente e com muito respeito com 

todos; 

∑ Essa equipe tem sido muito boa; 

∑ Não nenhuma, só elogios; 

∑ Sempre fui muito bem recebido todos são muito atenciosos e prestativos; 

ASSISTENTES
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∑ Não, são bons os atendimentos; 

∑ Nenhuma critica; 

∑ Atendimentos são ótimos estão parabéns; 

∑ Preciso dessa equipe e estou sendo muito bem atendido; 

∑ Agradecer pelo empenho e carinho para com minha filha; 

∑ Não, estão de parabéns; 

∑ Só agradecer; 

∑ Acho ótimo; 

∑ Os atendimentos realizados são sempre bem aproveitados pela interação equipe família; 

∑ Só tenho agradecer todos vocês, pelo trabalho realizado as crianças; 

∑ Estou muito satisfeita com o atendimento; 

∑ Não, vocês são demais ate mais do que espero de uma instituição obrigado por tudo; 

∑ Vocês estão de parabéns; 

∑ Não, sempre trata minha filha bem ela gosta muito de ir. 

∑ Não, só tenho que agradecer; 

∑ São todos ótimos e profissional cuida muito bem das crianças; 

∑ Tudo muito bom; 

∑ Só agradecer pelos cuidados pra com minhas filhas que deus abençoe vocês; 

∑ Nada a reclamar são ótimas; 

∑ Não, está tudo ótimo; 

∑ Tenho só que elogiar pelo ótimo trabalho prestado a todos que fazem parte do centro com o 

seus atendimentos sempre atenciosos; 

∑ Meu filho adora tudo, sem falar que ele se alimenta melhor na colmeia do que em casa; 

∑ Ótimo; 

∑ Não tenho oque reclamar, só agradecer; 

∑ Sem comentários; 

∑ Não, sempre fui muito bem tratada com muita atenção; 

∑ Estamos felizes com tudo; 

∑ Não, estamos felizes com instituição e a equipe; 

∑ Não, achamos tudo lindo e organizado só temos agradecer; 
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∑ Vocês são perfeitos; 

∑ Nada que possa reclamar; 

∑ Não, tenho nada a reclamar tudo e ótimo; 

∑ Atendimento e ótimo; 

∑ Sim, eu não gosto quando vou à festa da família e têm os teatros, as pessoas parecem ter a 

impressão de que gente só vai para comer;  

∑ Todos os atendimentos com muita qualidade e compreensão; 

∑ Estão todos de parabéns; 

∑ Profissionais bem instruídos; 

∑ Muito bom; 

∑ Nenhuma critica; 

∑ Sempre que precisei fui muito bem atendida, só tenho elogios a psicóloga e ótima e a coor-

denadora também, muito obrigado; 

∑ Só tem agradecer todos vocês pelo trabalho realizado com as crianças 

∑ Não, sempre tratam a minha filha bem ela gosta muito de ir.  

∑ São todos ótimos profissionais, cuidam muito bem das crianças 

∑ Tudo muito bom.  

∑ Não  

∑ Não  

∑ Só agradecer pelos cuidados para com minhas filhas que Deus abençoe vocês  

∑ Nada a reclamar, são ótimas.  

 

7. Como você e sua família avaliam as atividades realizadas com a criança/adolescente? 
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   3 Em Branco  

 

8. Você e sua família têm algum elogio, crítica ou sugestão quanto às atividades realizadas 

com as crianças/adolescentes? 

∑ Melhor impossível; 

∑ Vocês estão de parabéns e muito bom que vocês fazem; 

∑ Só temos agradecer o carinho e o cuidado; 

∑ Apenas agradecimento pelo que fazem pelo meu filho de todo coração; 

∑ Eu só tenho elogios e agradecimento por tudo que fazem para a minha filha; 

∑ Gostaria de mais atividades em relação às aulas de musica com instituição e cantos com gru-

po de coral; 

∑ As crianças são muito bem atendidas; 

∑ Só tenho que agradecer vocês; 

∑ Gosto muito que a minha filha participa do Centro Promocional São José, pois cada dia ela 

vem com um aprendizado novo não tenho que reclamar, pois tudo é muito bom; 

∑  São atividades ótimas para o desenvolvimento das crianças, eles aprendem muito; 

∑ Sim, todos profissionais são ótimos; 

∑ Sim, as crianças adoram fazer coisas diferentes; 

∑ Muito elogio para todos vocês, tudo que vem para somar e muito importante para nossas cri-

anças; 

∑ Vocês estão de parabéns; 

∑ Sim, atendimento é ótimo; 

∑ A atividade tem feito meus filhos aprenderem muitas coisas importantes, são atividades com 

conteúdo educativos e muito boas; 

∑ Gostei muito da apresentação foi lindo; 

∑ Gosto muito de todas, em especial a gratidão; 

∑ Estão todos de parabéns pelo desempenho de todos; 

∑ Só temos que elogiar; 

∑ Meus filhos gostam e não tenho nenhuma reclamação, só tenho que agradecer mesmo; 

∑ Sim, as crianças adoram fazer coisas diferentes; 

∑ Tudo muito perfeito, parabéns a todos envolvidos; 
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∑ Simplesmente um trabalho maravilhoso; 

∑ Tenho que só elogiar vocês pelo cuidado com as crianças; 

∑ Gostaria de elogiar, percebi que meus filhos se desenvolveram muito com as atividades ofe-

recidas pela entidade, assim capacitando as habilidades deles. 

∑ Eu acho entidade muito boa, está me ajudando muito estão de parabéns; 

∑ As crianças são muito bem atendidas; 

∑ Pessoal muito cuidadoso com as crianças; 

∑ Vocês estão de parabéns minhas filhas são muito bem atendidas pelo projeto; 

∑ São ótimas; 

∑ Estamos muito felizes com atendimentos, atenção que tem com minha filha; 

∑ Eu minha família só tem que elogiar porque todos são bem cuidados ela gosta muito ficar 

com as tias; 

∑ Adoramos tudo que fazem; 

∑ Seria legal se tivessem atividades de instrumentos musicais; 

∑ São ótimas, parabéns;  

∑ Só temos que elogiar; 

∑ Só elogios porque tem crianças que às vezes não tem oportunidade que o projeto oferece a 

eles; 

∑ Todas as festas que participei foram maravilhosa só tenho a agradecer a toda esquipe da 

colmeia; 

∑ Só tenho que elogiar todos e agradecer por tudo; 

∑ As atividades são variadas e assim a criança não enjoa e isso e muito importante e esta óti-

mo; 

∑ As atividades são muito boas o que tem trazido conhecimentos para minhas crianças, sobre 

higiene pessoal e outros temas que eles participem; 

∑ Só tenho que agradecer por tudo que é oferece a minha filha; 

∑ Agradecer por tudo; 

∑ Não, porque e muito bom tudo que você faz pelas crianças; 

∑ Estão de parabéns; 

∑ Só elogios, esse projeto tem me ajudado muito tem cuidado de meu filho; 
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∑ Acho excelente o trabalho da entidade e meu filho adora, graça a dedicação da entidade pos-

so trabalhar tranquila; 

∑ Sim, parabéns vocês são maravilhosos; 

∑ As atividades são sempre proveitosas e as crianças aprendem muito; 

∑ Grata pelo projeto; 

∑ Tudo excelente; 

∑ As crianças adoram a computação, mas teria como eles terem atividades mais pratica além 

dos jogos. Tipo atividades básicas de como abrir sites, pesquisa entre outros; 

∑ Minha filha adora colmeia; 

∑ Tenho sim só agradecer pelo carinho com meus filhos, eles amam as tias e os passeios; 

∑ Só agradecemos; 

∑ Não, eu agradeço por cuidar muito bem das nossas crianças muito obrigado; 

∑ Sim, parabéns vocês são maravilhosas; 

∑ Vocês estão de parabéns porque tudo o que vocês fazem e com carinho e pensando no bem 

das crianças; 

∑ Estão de parabéns; 

∑ Sim faz cinto anos que meu filho esta na colmeia, ele gosta muito todas estão de parabéns 

toda equipe da direção continuem assim; 

∑ Muito bom estão de parabéns a equipe; 

∑ Ótimo trabalho obrigado por ter dado esta oportunidade a minhas filhas; 

∑ Gostamos muito e não temos nenhuma reclamação; 

∑ Elogio toda equipe; 

∑ Sem reclamações a entidade Colmeia São José e a melhor entidade já criada para nossas cri-

anças; 

∑ Eu só tenho que elogiar, pois cada dia ela passa aprendendo mais; 

∑ Tudo ótimo feito com muito amor e capricho com dedicação; 

∑ Elas ajudam as crianças no desenvolvimento de ajuda companheirismo e muito outras coisas 

boas; 

∑ Fico feliz com tudo que vocês fazem para as crianças, parabéns; 

∑ São excelentes as atividades e alimentação; 
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∑ Não, as atividades são muito importantes para eles; 

∑ Sempre continuem nos ajudando com as crianças; 

∑ Vocês são ótimas; 

∑ Vocês estão de parabéns pelas atividades por tudo que vocês fazem nossas crianças; 

∑ Ótimo atendimento super, profissionais meu filho ama todos vocês; 

∑ Um grande projeto me ajuda muito a educação de minha filha, só tenho agradecer; 

∑ Vocês estão de parabéns pelas atividades e por tudo que vocês fazem pelas nossas crianças; 

∑ São muito boas as atividades; 

∑ Esta tudo perfeito e ela gosta muito; 

∑ Eles ficam realizados por sentirem importantes por fazer a pratica dos esportes; 

∑ Vocês estão de parabéns; 

∑ Só elogios, vocês fazem ótimo trabalho com as crianças; 

∑ Está de parabéns, ótimo lugar; 

∑ Tudo ótimo; 

∑ Parabéns; 

∑ Só temos que elogiar; 

∑ As atividades são ótimas; 

∑ Parabéns pelo trabalho com as crianças e adolescentes; 

∑ Meus filhos adoram tudo; 

∑ Vocês estão de parabéns que Deus abençoe todas vocês; 

∑ Só tenho que elogiar, pois as atividades são muito boas e eles adoram principalmente as via-

gens; 

∑ Os profissionais estão de parabéns; 

∑ Agradeço por darem oportunidade de desenvolverem aquilo que e oferecido e mostrar que 

são capazes; 

∑ Os alimentos, passeios, viagens e funcionários são ótimos; 

∑ Cuidam bem das crianças realizam passeios que muitas vezes não podemos dar para os fi-

lhos; 

∑ Os trabalhos de vocês são excelentes, não tem o que reclamar; 

∑ As atividades são bem desenvolvidas; 
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∑ São momentos que eles adoram e gostam muito; 

∑ Vocês fazem um trabalho maravilhoso minha filha esta aprendendo muito, cada dia que pas-

sa minha filha vem com um aprendizado novo, sou muito grato; 

∑ Não, eu agradeço por cuidar muito bem da nossas crianças, muito obrigado minha filha esta 

em um bom lugar.  

∑ Vocês estão de parabéns, porque tudo o que vocês fazem é com carinho e pesando no bem 

das crianças.  

∑ Muito boas as atividades, minha filha ama, parabéns  

∑ Não 

∑ Muito bom, estão de parabéns a equipe 

∑ Ótimo trabalho, obrigado por ter dado esta oportunidade as minhas filhas  

∑ Sem reclamações, a entidade é a melhor entidade já criada para nossas crianças  

 

 

 

9. Você e sua família sentem que a criança/adolescente gosta de participar do nosso Servi-

ço?          
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10. Como você e sua família avaliam refeições oferecidas pela instituição? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3 Em Branco  

 

11. Você e sua família têm alguma crítica ou sugestão quanto às refeições oferecidas pela 

Instituição?  

 

∑ Tudo maravilhoso; 

∑ Não; 

∑ Meu filho come muito bem; 

∑ Não, estão ótimas; 

∑ As refeições oferecidas são excelentes; 

∑ Minha filha só fala bem da comida, obrigado por ter tanto carinho pela minha filha; 

∑ Meu filho diz que as refeições são ótimas; 

∑ Meu filho comem todos os dias e gostam muito da comida; 

∑ São ótimas; 

∑ Elas adoram; 

∑  Ele adora tudo; 

∑ Não  

∑ Alimentação excelente; 
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∑ Minha filha fala muito bem; 

∑ A comida e uma delicia, parabéns; 

∑ Todas as refeições são ótimas toda equipe esta de parabéns; 

∑ Nenhuma, tudo ótimo; 

∑ Gostaria que fizessem oficinas de doces e salgados; 

∑ E tudo muito gostoso e saudável, adora comida estão de parabéns; 

∑ Que as refeições continuem assim está de parabéns; 

∑ Ótimas; 

∑ Não, eles elogiam muito as refeições feitas na colmeia; 

∑ Todas as refeições são ótimas toda a equipe esta de parabéns; 

∑ Minhas crianças adoram; 

∑ Tudo muito bom; 

∑ As refeições são ótimas; 

∑ Não, só agradecer por tudo que tem feito pela minha filha, ela ama tudo que come; 

∑ Meu filho diz que a comida é boa; 

∑ Sem critica tudo ótimo; 

∑ Tudo ótimo; 

∑ Nada a dizer, tudo ótimo; 

∑ Não, tudo ótimo; 

∑ Nenhuma critica; 

∑ As minhas crianças adoram; 

∑ Ela fala que é ótimo; 

∑ Muito bom; 

∑ Vocês estão de parabéns; 

∑ Eles sempre falam das refeições que todos os dias são uma delicia; 

∑ Só elogios; 

∑ Tudo ótimo ate eu adoro; 

∑ Vocês estão de parabéns; 

∑ Aconselhar as crianças comer mais frutas e verduras; 

∑ Minha filha diz que é uma delicia; 
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∑ E excelente esta de parabéns; 

∑ Não tem nenhuma critica; 

∑ Nada a reclamar ele sempre chega elogiando o que comeu na entidade; 

∑ Tudo perfeito minhas filhas amam; 

∑ As cozinheiras estão de parabéns porque nem sempre a gente tem uma carne ou uma fruta em 

casa; 

∑ Só alegria; 

∑ Gosto muito; 

∑ Meu filho gosta muito das refeições ele até esta comendo bem em casa, antes ele não gostava 

muito de comer comida só leite, agora come de tudo; 

∑ Ela ama as refeições; 

∑ Minha filha ama a comida, todo dia que ela chega em casa falando que comeu e fala que  es-

tava tudo uma delicia; 

∑ Imagina tudo maravilhoso; 

∑ As refeições são boas, parabéns; 

∑ Elas adoram e elogiam bastante; 

∑ Não, tudo e ótima qualidade e higiene ate passou a comer mais o que nem gostava; 

∑ Ótima; 

∑ São muito saudáveis; 

∑ Só tenho a agradecer as refeições são ótimas e todo dia ela vem comentando sobre o almoço 

e o lanche oferecido, ela adora tudo; 

∑ Ela ama as refeições; 

∑ Está ótimo; 

∑ As refeições, e ótimo está perfeito; 

∑ Meu filho fala muito bem da alimentação; 

∑ Porque eles falam que e muito bom a refeições; 

∑ São ótimas minhas filhas amam a comida da colmeia; 

∑ Minha filha elogia muito; 

∑ A alimentação fornecida e boa, equilibrada e com bastante sugestão parabéns. 

∑ São ótimas; 
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∑ Nenhuma critica a comida deve ser maravilhoso porque meu filho ama. 

∑ Só elogios; 

∑ Ela fala que todas as refeições oferecidas são muito maravilhosas; 

∑ Não tudo e muito bom, minha filha fala todos os dias que o cardápio é ótimo; 

∑ E ótima as refeições; 

∑ Eles adoram as refeições e chegam em casa contando tudo que comeu durante o horário; 

∑ Só elogios; 

∑ O meu filho infelizmente não come nada nem em casa nem na escola, ele não sabe o que esta 

perdendo, tudo muito gostoso e bem feito; 

∑ Nenhuma critica, pois a alimentação e perfeita; 

∑ Não, pois a minha filha tem uma refeição e quando chega em casa fala super bem da alimen-

tação; 

∑ Tudo muito bem feito com muito carinho; 

∑ Não, muito boa alimentação; 

∑ São Muito saudáveis e agrada bastante as crianças; 

∑ Não, tudo de ótima qualidade e higiene, ela até passou a comer coisas que nem gostava;  

∑ Não, minha filha ama a comida, todo dia que ela chega em casa fala o que comeu e fala que 

estava uma delicia.  

∑ Meu filho gosta muito das refeições, ele até está comendo bem em casa, antes ele não gosta-

va muito de comer comida só leite, agora ele gosta.  

∑ Minha filha gosta muito   

∑ Não  

∑ Não 

∑ Tudo perfeito, minhas filhas amam  

∑ Nada a reclamar, ele sempre chega elogiando o que comeu na entidade. 
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12. Você e sua família indicam a nossa instituição para outras famílias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Em Branco 

13. Se a criança/adolescente não participasse deste Serviço, ela ficaria onde neste perío-

do? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  10 Em Branco  

 

∑ Outro Especifique:  
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∑ Com o avô, mas já é de idade avançada. 

∑ Comigo no trabalho  

∑ Na casa da avó 

∑ Nos dias de faxina ficaria sozinho  

∑ Com os Avós  

∑ Não sei oque faria  

∑ Ficaria na casa de alguém  

∑ Ficaria com vizinhos  

∑ Ficaria em casa com um responsável que está debilitado no momento  

∑ Na cada da minha mãe, que trabalha a noite, no caso ela vai estar dormindo 

∑ Acompanha a gente por onde for  

∑ Pagaria um responsável, mas no momento estou sem condições.  

∑ Na casa da madrinha 

∑ Teria que procurar alguém para ficar com ele  

∑ Contrataria uma babá 

∑ Na casa do avó 

∑ No meu trabalho  

∑ Teria que sair do trabalho para cuidar dele  

∑ Teria que pagar para alguém ficar com ele, mas no momento não posso. 

∑ Na casa dos avós  

∑ Na casa da avó 

∑ No momento estou desempregada, então ficaria comigo.  

∑ Ficar com uma cuidadora  

∑ Com uma babá. 

 

14. Escreva aqui caso haja outras sugestões, criticas e elogios que achar necessário. 

 

∑ Minha primeira experiência foi à festa da família queria dizer que esta tudo muito lindo, o 

passeio para termas foi máximo foi a primeira vez que meu filho saiu sem família. 

∑ Obrigada pelo que fazem pelo meu filho agradecimento sempre. 

∑ Só agradecer  
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∑ Só tenho á agradecer todos vocês por acolher tão bem nossas crianças nem sei oque seria de 

nos sem vocês, parabéns. 

∑ Quando o passeio for distante já que tem uma rede social o centro poderia avisar quando via-

jar, assim saberemos quando chegar e que estão bem. 

∑ Gostaria que tivessem mais doações de roupas e brinquedos. 

∑ Só tenho que agradecer a Deus á vocês por fazerem esse trabalho tão lindo com nossas cri-

anças, que Deus abençoe todos vocês. 

∑ Só temos elogios, porque sempre que precisamos fomos bem atendidos. 

∑ Não temos sugestões sobre o Centro Promocional, estão de parabéns. 

∑ Só tenho a agradecer por tudo que vocês fazem por eles, tratam como se fossem seus filhos, 

e isso e muito satisfação para nos pais muito obrigado por esse carinho. 

∑ Muito bom, deveria ter mais instituição como essa, pois ficaria sossegado sabendo que nos-

sos filhos esta sendo bem cuidados. 

∑ Não tenho nada criticar, porque vocês são muito importantes para nossa família. 

∑ Só tenho agradecer. 

∑ A única palavra que resume meu sentimento quando a instituição e gratidão. 

∑ Não tenho o que reclamar pelo contrario só agradecer, meu filho ama fazer parte dessa equi-

pe, sempre recomendo para quem pergunta. 

∑ Só tenho agradecer por tudo, pelo carinho, compreensão. 

∑ Para mim é muito bom que eles estão ai porque não tem tempo para ficar na rua. 

∑ Agradeço muito tudo que vocês fazem pelo meu filho Deus abençoe sempre esse projeto, se 

não existissem não sei onde deixaria ele, pois não tenho como pagar alguém para cuidar. 

∑ Pra mim esta mais que ótimo. 

∑ Só tenho agradecer pelo cuidado com a minha filha, ela aproveita muito o tempo que passa 

ai, as atividade são muito enriquecimento e ajuda muito para o seu crescimento, obrigado pelo 

ano produtivo. 

∑ Só agradecer a atenção de vocês para com nossas crianças, são muito bem cuidados. 

∑ Gostariam que as crianças tivessem um horário para fazer tarefas, meus filhos saem as seis 

da manha chegam às seis da tarde, ate tomaram banho e jantaram esta tarde da noite, muita ve-

zes faz as tarefas caindo de sono e cansaço. 

∑ Tenho muito orgulho e satisfação que meu filho frequenta instituição; 
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∑ Estão de parabéns minhas filhas amam ir ao centro, a comida é boa e os colaboradores são 

amáveis. 

∑ A instituição esta de parabéns pelo serviço oferecidos as crianças, adolescentes e famílias. 

∑ Um muito obrigado a todos vocês. 

∑ Bom está tudo ótimo ate hoje, não vejo nenhuma reclamação, então eu não tenho que recla-

mar de nada vocês estão de parabéns. 

∑ Sobre separar as crianças pequenas dos grandes, organizar mais as festas. 

∑ Parabéns tudo esta ótimo pelo que vocês fazem pelas nossas crianças; 

∑ Eu sempre achei maravilhoso o trabalho de vocês eu não sei que seria de mim sem o Centro 

Promocional São José, minha filha foi muito bem recebida e agradeço a vocês, e tudo que que-

ria hoje muito obrigado por me ajudar no futuro da minha filha; 

∑ Gosto muito da minha filha poder participar do projeto, pois sei que ai ela esta segura, esta 

aprendendo e não esta na rua aprendendo coisas erradas, só tenho agradecer vocês, pois o proje-

to ajuda muito minha família e ela ama o projeto. 

∑ Gostaria de agradecer a toda equipe por realizar para nossos filhos as atividades, festa, via-

gens, enfim por cuidarem tão bem deles. 

∑ Somente agradecida por essa instituição existir, e que Deus possa abençoar vocês e continue 

assim. 

∑ Não tenho nenhuma critica só tenho a agradecer a todos por tudo que fazem pelas crianças e 

pelos passeios se não fossem vocês eles talvez não poderiam conhecer os lugares. 

∑ Queria agradecer por cuidarem tão bem das nossas crianças, vocês estão de parabéns. 

∑ Não tenho nenhuma critica só elogios; 

∑ Eu acho o serviço ótimo, porque oferece muita responsabilidade para manterem eles ocupa-

dos, fazendo muitas coisas boas. 

∑  Não tenho sugestões, só gostaria de agradecer pelo período que meu filho passou na insti-

tuição e muito bom, me ajudou muito. 

∑ Nada declarar tudo perfeito. 

∑ E muito bom, estão de parabéns. 

∑ Esta tudo ótimo se meu neto não estivesse ai ele poderia estar com conselho tutelar, porque 

muito difícil de lidar com ele. 

∑ Parabéns a toda equipe de colaboradores sempre atenciosos e a comida excelente. 
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∑ A colmeia e o melhor projeto que já teve aqui em Jaú parabéns. 

∑ Só tenho agradecer a Deus e a vocês por serem tão amáveis com nossos filhos, tudo perfeito 

equipe nota mil, desejo a todos um ano maravilhoso apenas agradecer mais uma vez pelo amor 

que tem dado ao meu filho. 

∑ Agradeço a todos vocês por me ajudar com meus filhos, educando e ensinando cada um de-

les com artesanato e incluindo na sociedade, obrigado por proporcionar momentos felizes nas 

vidas deles. 

∑ Quero muito agradecer a toda equipe por todo o que tem feito e minha família. 

∑ O projeto para minha família e uma benção eu louvo a Deus por toda equipe, não tenho do 

que reclamar, sou grata por cuidarem do meu filho tão bem, obrigado por tudo que Deus aben-

çoe todos. 

∑ Não tenho nada a falar, pois a minha filha adora muito ir à colmeia. 

∑ Minha filha adora a colmeia, se ela pudesse escolher entre a escola e a colmeia, ela disse que 

seria a colmeia. Agradeço cada um pelo carinho e amor, obrigada a cada um.   

∑ O projeto é muito bom e as crianças passam um tempo útil ai, onde aprendem e se divertem 

muito a alimentação é muito boa e agrada ao paladar  deles as professoras são amorosos e aten-

ciosos, e na minha opinião acho que estão desenvolvendo um excelente trabalho.  

∑ Está tudo ótimo, acho carinhoso todo aniversario presenteá-los com um mimo, obrigado pelo 

carinho.  

∑ Então, gostaria que nas férias fosse a tarde porque na parte da manhã estou em casa a tarde 

tem que fica com a cuidadora. E ele adora ficar ai. 

∑ Não tenho nada de ruim a falar, só agradecer pela atenção que da para minha filha, obrigada, 

vocês faz um bom trabalho, estão de parabéns. 

∑ Graças a Deus meu filho fica ai toda manhã, porque aprende as coisas, brincam, melhor do 

que ficar em casa sem fazer nada ou na rua, vocês estão de parabéns, Deus abençoe cada um de 

vocês  

∑ Bom, todos vocês estão de parabéns, por tudo, pela dedicação e emprenho que Deus abençoe 

muito. 

∑ Para mim está ótimo o atendimento 

∑ Eu somente tenho agradecer a vocês, por cuidar e ensinar coisas boas e educativas ao meu 

filho, que Deus abençoe cada um de vocês, são grandes seres humanos que tem todo meu res-
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peito e minha admiração, obrigada.  

∑ Obrigada por tudo, posso sair trabalhar tranquila, pois sei que minhas filhas estão bem cui-

dadas, obrigada e que Deus abençoe todos.  

∑ Nada a reclamar a Colmeia é um lugar abençoado e maravilhoso para nossas crianças, obri-

gada.   

 

CRIANÇAS/ADOLESCENTES - 219 

1. Como você avalia o nosso Serviço: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Como você avalia as atividades realizadas: 

 

 

OTIMO BOM  REGULAR RUIM  

Grupos com as salas  180 28 9 2  

Passeios 219 0 0 0  

*Oficina de Xadrez e Dama 4 0 0 0 OBS* 

Artesanato 87 15 17 6 OBS* 

Cinema 159 32 11 17  

Roda de Conversa 115 45 28 31  

*Karatê 99 13 6 1 OBS* 

*Judô 41 4 0 0 OBS* 
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 COMO VOCÊ AVALIA O NOSSO SERVIÇO? 
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Atividades realizadas no SESI  84 8 14 5 OBS* 

Robótica 147 57 8 7  

Informática 200 17 2 0  

Pense e Faça 101 60 33 25  

Educação Física  190 24 5 0  

Dança / Ballet 64 20 9 8 OBS** 

Grupos com as Técnicas 162 33 16 8  

Recreação  187 30 2 0  

 

OBS*: Restante não respondeu, pois não participam. 

OBS**: Restante não respondeu, pois não participaram ainda. 

 

3. Como você avalia os eventos promovidos pela instituição? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Como você avalia os atendimentos/tratamentos dos funcionários. 
 

 

OTIMO BOM  REGULAR RUIM 

Priscila - Diretora 186 20 10 3 

Lourdes - Coordenadora 170 31 10 9 

Letícia - Assistente Social 189 28 9 2 

Saiulle - Assistente Social 175 24 13 7 

153 143 140 
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Jaqueline - Psicóloga 199 15 3 2 

Tamires - Psicóloga 175 30 12 2 

Roberta - Administrativo  150 42 18 4 

Susana - Administrativo  139 42 21 9 

Edna - Educadora Social 143 35 16 6 

Helen - Educadora Social 171 35 3 5 

Fernanda - Educadora Social 164 34 12 11 

Priscila - Educadora Social 167 54 5 8 

Daniela - Educadora Social 183 23 14 1 

Luiz - Educador Social 117 59 33 10 

Miriam - Educadora Social 156 30 20 10 

Daniel - Educador Social 182 21 7 7 

Thiago - Educador Social 175 24 13 6 

Junior - Educador Ed. F. 185 22 8 4 

Lilandra - Educadora Dança 125 37 13 7 

Marinalva - Serviços Gerais 159 45 11 2 

Elizete - Serviços Gerais 191 11 5 3 

Márcia - Cozinheira 152 27 10 2 

Valdirene - Cozinheira 184 23 8 4 

     

5. O que você acha das refeições oferecidas na entidade? 
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Sugestões: Coxinha / Pizza / Mc Donald´s / Hambúrguer / Uva / Arroz de forno/ Tapioca / Carne 

de Hambúrguer / Omelete de presunto e queijo / Batata Frita / Maria Mole / Doce de Leite 

Ninho / Salsicha / Melancia / Gelatina com Leite condensado / X-Bacon / Danoninho / Suco no 

almoço / Manga / Chocolate / Miojo / Morango / Bolo de Morango / Bolo de Chocolate / Kiwi / 

Biscoito / Sorvete / Ovo / Pizza de Sorvete / Milk-Shake / Lasanha / Maçã / Nhoque / Pastel / 

Geladinho / Kinder Ovo / Bombom / Peixe / Casquinha de Siri / Pão de Queijo / Nutella / 

Macarrão / Refrigerante / Mingau / Chocolate Quente / Pão de Alho / Pizza de Nutella / 

Brigadeiro / Palmito / Pavê de Nutella / Churrasco / Panqueca / Arroz Doce / Mousse / Canjica / 

Strogonoff / Separar vagem. 

 

6. Você gosta de participar do serviço? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se NÃO, por que?:  

∑ Por que gosto de ficar em casa  

∑ Não gosto de um determinado funcionário  

∑ Quero ficar no celular em casa 

∑ Tenho preguiça 

∑ Não gosto das atividades  
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6. Você indica o serviço para outras crianças/adolescentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se NÃO, por que?:  

∑ Por que não tem ninguém para indicar  

∑  Não tive oportunidade de indicar  

∑ Não quero perder minha vaga  

8. O que vocês gostariam de fazer no período de férias escolares? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Sugestões de Atividades para serem desenvolvidas no SCFV: 

HandEbol  / Vôlei / Corrida / Artes (Desenho) / Basquete / Culinária / Vídeo Game / Natação / 

Judô / Futebol / Karatê / Música / Costura / Primeiros Socorros / Inglês / Soltar Pipa / Capoeira / 

Dança / Atletismo /  Jiu-jitsu / Realidade Virtual / Fantasiar / Criar Gibis / Pular Corda / Andar à 

Cavalo / Hip-Hop / Acampamento / Piquenique / Mesa de Ping-Pong / Brinquedo Inflável / 

Skate / Bicicleta / Pentt Bool / Sapateado.  
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FECHAMENTO DO TEMA LEALDADE  

OBJETIVO: Propiciar o desenvolvimento de valores indispensável á formação humana e a 

reflexão na sociedade.  

RESPONSÁVEL: Psicólogas, Assistentes Sociais e Educadores Sociais.  

LOCAL: Centro Promocional São José 

DIA: 20/12/2019 

DESENVOLVIMENTO:  

As técnicas deram inicio junto com os educadores sobre o tema trabalhado no mês de 

Dezembro “Lealdade”, com isso as crianças e adolescentes informaram o que era Lealdade, as 

técnicas e os educadores reforçaram sobre os valores da lealdade, ressaltamos uma pessoa leal 

e alguém que fiel e dedicado e sempre cumpre as suas promessas, demostrando responsabilida-

de, honestidade, qualidade, honra, dignidade e entre outros. Foi pedido que todos participantes  

sentassem em roda dentro do salão  para melhor separar os grupos, cada educador ou técnica 

ficou na media de oito crianças, depois de separado cada grupo ficou em aberto do que poderi-

am fazer relacionado com tema lealdade, depois de passado que seria feito cada grupo montou 

que realmente seria realizado na apresentação, alguns educadores e técnicas  apresentaram: 

teatros, historia, cartaz, musicas e etc. Foi apresentado para todos os participante o que cada 

grupo trabalhou. Após atividades deixamos aberto para todos refletir e pensar sobre a lealdade, 

as crianças e adolescente foram participativos e demonstraram bastante interesse e dando sem-

pre sua opinião sobre a lealdade todos adoram participar.  

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: VIVER E CONVIVER 

TEMA: Valores da vida e para a vida – Lealdade  

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 PARTICIPANTES: 292 

PERÍODO: 144 Manhã / 148 Tarde 

DESENVOLVIMENTO:                                 Sala Verde 

Iniciamos as atividades do mês de dezembro com tema Lealdade, na primeira atividade 

foi levantada uma discussão sobre o tema o que e lealdade, após todos se expressarem 

realizamos uma explosão de palavras relacionadas ao tema às crianças falaram o que acreditava 

ser, para finalizar cada um pode se expressar em um pedaço de papel qual seu sentimento sobre 

o tema lealdade.  

Na segunda atividade lealdade e compromisso e fidelidade, no primeiro momento as 

crianças foram divididas em duplas e sentaram uma de costa para a outra, em seguida foi pedido 

para que as duplas se levantassem sem por as mãos no chão, somente um se apoiando ao outro, 

respeitando o tamanho e limites de cada participante para finalizarmos falaram o que sentiram 

ao participar da atividade. 

Na terceira atividade lealdade um principio a ser compartilhado, foi realizada uma 

dinâmica onde a sala foi dividida em duas turmas, uma turma com objeto e a outra situações 

sendo que no final o objeto precisava se encaixar nas situações que ele poderia ajudar Ex: 

Carro, situação preciso levar minha mãe urgente ao hospital, então a criança que está com o 

carro levanta a mão e diz para o outro “ Eu posso te ajudar”, dando-lhe assim uma um abraço. 

 

Nº de Participantes: 59 

Manhã: 29 / Tarde: 30 

 



Associação de Instrução Popular e Beneficência 
CENTRO PROMOCIONAL SÃO JOSÉ 

                            Av. José Maria de Almeida Prado nº 365 – Jd Pedro Ometto – Jaú / SP – Fone (14) 3622-3142 
CNPJ 50.228.097/0007-58 – Inscrição Municipal 44.475 

Utilidade Pública Federal – Decreto 46929/59 

Utilidade Pública Estadual – Decreto 33878/58 
                              Utilidade Pública Municipal – Lei 4.044 de 03/07/2006 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala Vermelha 

Em roda de conversa discutimos sobre o significado da palavra “Lealdade”, e como esse 

valor é importante para contribuir o caráter do seu humano, após esse momento as crianças  

escreveram em um pedaço de papel o que elas entenderam sobre o tema, colocamos na arvore 

dos valores. Realizamos a dinâmica “Lealdade e compromisso e fidelidade”, no palito com a 

turma dividida em duplas, o proposito dessa atividade era os participantes levantassem sem 

utilizar nenhuma das mãos e não tirar as costas da costa do colega esse foi às regras para o 

comprimento da atividade. 

A atividade “Lealdade” um principio a ser compartilhada também foi feita uma 

dinâmica em grupo, dividimos a sala em dois grupos, sendo um grupo os objetos e a outra 

situação, o objetivo era os objetos se encaixam nas situações, ao final discutimos a dinâmica em 

roda.  

Nº de Participantes: 60 

Manhã: 30 / Tarde: 30 
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Sala Amarela 

Na primeira semana, fizemos uma roda com uma grande discussão sobre o tema onde 

foi perguntado a eles se já tinham ouvido falar sobre lealdade e fizemos uma breve explicação e 

após isso eles se expressaram e através de um registro de um coração todos escreveram um 

sentimento conforme foto foi colocada no painel da arvore na sala. E para dar continuidade do 

tema reunimos todos em roda e após isso brincamos de vaca amarela para ser trabalhada a 

sinceridade e honestidade entre todos, foi muito bom e divertido todos participaram com muita 

alegria e distração. 

Na segunda atividade falamos sobre o tema e fizemos um combinado, foi pedido para 

eles que sentassem em roda de costa um para outro e após isso iniciamos a dinâmica 

respeitando o limite e o tamanho de cada um cada dupla se expressou sobre suas dificuldade 

que encontraram e expliquei que quando somos duplas ou grupos precisamos de ajudas uns dos 

outros e ser fiel, leais ao nossos amigos e educadores entre outros. 

Na terceira atividade começamos a confeccionar nossa arvore como painel de natal 

conforme foto, e a lembrança de final de ano um Papai Noel para cada um e também brincamos 

com atividade em grupo conforme foto no palito, um será objetivo e outro as situações, e com 

essa dinâmica, retomei ao tema lembrando a todos que lealdade e pra ser trabalhado em todo 

momento de nossas vidas, na escola, projeto, em grupo, em casa, e na família e que é muito 

importante pra nós, e finalizamos com uma grande abraço entre todos com muito respeito.  

 

Nº de Participantes: 58 

Manhã: 30 / Tarde: 28  
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Sala Laranja  

Na primeira atividade, caminhos para a Lealdade: Os frutos de lealdade. 

Confecção da árvore dos valores: Lealdade 

Em roda levantamos uma discussão sobre o que é ter respeito, deixamos livres para se 

expressarem. Lealdade e a qualidade ação ou procedimento de quem e leal, leal é sincero, 

franco e honesto, fiel aos seus compromissos, “A lealdade e o bem mais sagrado do coração 

humano”. Cada participante complementou a resposta do outro deram exemplos da lealdade dos 

animais e da lealdade na família entre outros, no papel alguns escreveram bastante e tave que 

desenhou, souberam expressar o que e lealdade comentaram sobre como os animais são leais 

para os humanos, no papel se ajudaram nos desenhos teve quem escreve também.  

Na segunda atividade lealdade é compromisso e fidelidade. 

Organizamos a turma em circulo e propomos ao grupo a dinâmica das costas, dividimos 

os adolescentes em duplas e cada uma devera senta-se de costas para sua dupla, a educadora 

orientou que as duplas deveram levanta sem por as mãos no chão, respeitando o limite e 

tamanho de cada um. Para finalizarmos a educadora abriu uma discussão como: Todos foram 

leais que foram dadas para realizarmos a dinâmica? Qual foi dificuldade que encontramos para 

cumprir a atividade? Qual a maneira que as duplas encontramos para se levantar sem o auxilio 

das mãos? Vocês tiveram o bom senso de conversar e encontrar uma solução?, todos 

entenderam o sentido da dinâmica durante dinâmica se ajudaram, todos gostaram de fazer a 

brincadeira.  

Nº de Participantes: 57 

Manhã: 27 / Tarde: 30 
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Sala Azul          

Primeira atividade caminhos para lealdade, os frutos da lealdade em uma roda levantei a 

discussão sobre o que e ter lealdade, deixei livre para se expressarem cada um falou que achava 

que era, e fizemos os cartões para colocar em nosso painel cada um escreveu o que achava que 

era lealdade.  

Na segunda atividade lealdade e compromisso e fidelidade em circulo a turma foi 

organizado e explique como iria ser a dinâmica expliquei para eles e deixei livre para que cada 

um escolhe-se o seu par, e demos inicio a dinâmica, foi muito engraçado alguns conseguiram 

outros não, pois precisava de ajuda um do outro não podia ter ajuda das mãos.  

Na terceira atividade um principio a ser compartilhado, organizei a turma em circulo e 

expliquei como seria a dinâmica. Dividido a sala em dois grupos, um grupo será o objetivo e 

outro a situação onde prosseguimos a dinâmica cada um escolheu em segredo ate o momento 

que um leu situação para achar o objetivo ou objeto e assim ate que todos encontrassem o seu 

par e encaixar nas situações que ele poderá ajudar, Ex: objetivo carro, situação: preciso levar 

minha mãe urgente ao hospital.                                                                            
 

 Nº de Participantes: 58 

Manhã: 28 / 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: ARTE E MOVIMENTO 

TEMA: Valores da vida e para a vida – Lealdade 

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 PARTICIPANTES: 292 

PERÍODO: 144 Manhã / 148 Tarde 

DESENVOLVIMENTO:                          Salas Verde/Vermelha  

“Nas atividades de arte e movimento ensaiamos para apresentação da festa de natal, as 

salas verde e vermelha iriam apresentar a musica “Não custa nada”, com as turmas da manhã em 

libras, já com turma da tarde contaram lindamente a musica “Natal das crianças”. 

 

     Nº de Participantes: 60  

Manhã: 30 / Tarde: 30 

 

     Nº de Participantes: 60  

Manhã: 30 / Tarde: 30 

 

 

 

Sala Amarela  

Fizemos um bingo com participantes de sala amarela, todos se divertiram muito.  

 

Nº de Participantes: 58  

Manhã: 30 / Tarde: 28 
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Sala azul  

Fizemos a brincadeira do bingo, valendo brindes para poder ensinar o ganho e perda aos 

adolescentes todos se divertiram muito.    

 

Nº de Participantes: 58 

Manhã: 28 / 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 – Lealdade  

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 PARTICIPANTES: 292 

PERÍODO: 144 Manhã / 148 Tarde 

DESENVOLVIMENTO:                               Sala Verde 

Para trabalhar o tema lealdade foi escolhida a historia João e Maria, onde foi frisado em 

sala a lealdade em parceria que existia entre os dois irmãos João e Maria. Após discutir e 

relacionar a historia com tema foi feito junto com as crianças, bombom de leite ninho para isso 

utilizamos: leite ninho, açúcar e leite de coco. 

                                                                                                      Nº de Participantes: 60 

Manhã: 30 / Tarde: 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala Vermelha 

A historia do mês de dezembro foi “João e Maria”, trabalhamos a lealdade entre os 

irmãos para que pudessem voltar para a casa, em sala discutimos sobre a historia e realizamos 

uma deliciosa receita de bombom de leite ninho. 

 

Nº de Participantes: 60 

Manhã: 30 / Tarde: 30  
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Sala Amarela 

Neste mês o tema foi lealdade, todos sentados em roda onde relembraram a historia da 

vida e retomei apresentação novamente, onde eles falavam o que entenderam sobre o teatro 

apresentado pelos educadores, enfatizando o respeito e sua coragem e a lealdade, e com 

momentos de distração e lealdade entre os amigos todos, finalizamos com uma roda e com 

brincadeiras da vaca amarela entre outras, foi muito bom todos participantes se divertiram 

muito. Continuamos a confecção da arvores e fizemos alguns bilhetes e cartaz sobre o tema 

lealdade e agradecimento para alguns funcionários do nosso projeto. 

                                                                                                       Nº de Participantes: 58  

Manhã: 30 / Tarde: 28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala Laranja 

Após teatro conversamos sobre o teatro e fizemos a receita de beijinho de leite ninho, 

adoraram fazer e comer o doce, fizemos brincadeiras diversificadas como, twistter, jogo da vida 

e boneco de neve, qual e musica, ensaiaram para flauta todos participante adoram as 

brincadeiras. 

                                                                                                                  Nº de Participantes: 57   

Manhã: 27 / Tarde: 30 
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Sala Azul 

 As crianças e adolescentes assistiram as contação das seguintes historias João e Maria e 

as educadores dramatizaram as historias e logo em seguida foi feito a oficina com os mesmos 

na primeira historia foi feita a receita de bombom de leite ninho. 

Receita: 

1 lata de leite ninho  

1 lata de açúcar refinado 

1 vidro de leite de coco 

Modo de preparo: Misture o leite em pó e o açúcar refinado, acrescente  o leite de coco 

aos poucos e amasse bem com a mão (não vai todo leite de coco, sobra mais somenos um dedo 

e meio no vidro), quando ficar uma massa homogênea enrola as bolinhas, se colocar em um 

pote bem fechado não precisa levar a geladeira. 

Nº de Participantes: 58 

Manhã: 28 / 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: FORÇAS UNIDAS  

TEMA: Valores da vida e para a vida – Lealdade 

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: Educador Luiz  

Local: Centro Promocional São José 

Nº PARTICIPANTES: 292 

PERÍODO: 144 Manhã / 148 Tarde 

DESENVOLVIMENTO:  

1° Oficina: Iniciamos a oficina com grupo organizado em circulo, o educador anotou o tema que 

será desenvolvido e o nome do jogo, foi realizada a sensibilização do tema com a leitura de uma 

historia “Uma prova de lealdade” após a leitura fizemos a compreensão da historia e a 

importância de ser uma pessoa leal. 

2° Oficina: O grupo foi organizado em circulo, realizamos a leitura de uma historia onde destaca 

a importância do trabalho em equipe. Foi feito um questionamento o que o grupo entende sobre o 

trabalho em equipe, o educador apresentou as regras do jogo que foi divido em duas partes 

(Regras de movimento e regras de como empurrar as esferas) explorando as varias direções 

possíveis, foi apresentado um método para melhor o entendimento do nosso jogo, esse método se 

chama aves migratórias. O grupo foi dividido em duplas e em seguida foi distribuída os jogos, 

permitindo assim que as duplas realizassem jogadas desenvolvendo as estratégias.  

3°Oficina: Iniciamos a atividade com a seguinte advinha o que é branco e preto e requebra sobre 

duas pernas na neve? Em seguida fizemos a leitura da historia dos pinguins e vimos que o 

comportamento dos pinguins e um bom exemplo de união, foi realizado um outro método para 

facilitar o jogo, essa estratégia se chama formação cerrada. 

4° Oficina: Os participantes iniciaram jogando, colocando em pratica os conceitos explorados 

nas oficinas anteriores.  

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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OFICINA ARTESANATO 

TEMA: 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.  

Responsável: Educadora Miriam 

Local: Centro Promocional São José 

Nº de Participantes: 173 – Salas: Amarela / Laranja / Azul  

PERÍODO: Manhã: 85 Tarde: 88 

DESENVOLVIMENTO: 

1° Oficina: Decidimos desenvolver a peça a partir de um cone de papel ou plástico, revestido 

com um mosaico de EVA, cada participante escolheu o material a seu gosto sendo que tiveram 

a opção de vários tamanhos, recortamos varias assas e aplicamos uma demão de tinta para da 

uma melhor uniformidade na peça, o material foi armazenado para a próxima oficina.  

2° Oficina: Cada participante teve autonomia para escolher as cores desejadas e começamos o 

trabalho de recortar as peças a serem colada, atividade essa que vis a trabalhar e desenvolver a 

coordenação motora das crianças e adolescentes. 

3° Oficina: Com todo o material necessário em mãos, os participantes deram inicio a colagem 

das peças como um quebra- cabeça para se formar o mosaico. 

4° Oficina: Na ultima oficina os participantes se ocuparam apenas com a finalização da peça 

terminando a colagem, fizemos os retoques finais, enfeites ao gosto de cada um. Todos 

levaram para casa seu amigo feito de mosaico, uma técnica bonita que pode ser usada em 

tudo, cadernos, latinhas, vidros entre outras, finalizamos a ultima atividade do ano com 

sucesso. 

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 – Lealdade  

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

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

através de vídeos, pesquisas e jogos online.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Responsável: Educador Thiago  

Local: Centro Promocional São José 

Nº PARTICIPANTES: 292 

PERÍODO: 144 Manhã / 148 Tarde 

DESENVOLVIMENTO: 

 

1ª Atividade  

 Organizar as crianças de frente com a lona. Através do projetor irei exibir o vídeo “Cena do filme 

"À Procura da Felicidade" – Motivação”, após a exibição do vídeo farei uma roda para conversar e 

deixar que se expressem a respeito do mesmo e também conversaremos sobre o significado de 

lealdade. 

 

2ª Atividade  

Organizar as crianças de frente com a lona. Através do projetor irei exibir o vídeo “Rocky Balboa - 

Palavra de motivação”, após a exibição do vídeo farei uma roda para conversar e deixar que se 

expressem a respeito do mesmo. 

 

3ª Atividade 

Organizar as crianças de frente com a lona. Através do projetor irei exibir o vídeo “Não passe a sua 

vida preocupado se alguém gosta de você”, após a exibição do vídeo farei uma roda para conversar 

e deixar que se expressem a respeito do mesmo. 

 

4ª Atividade  

Organizar as crianças de frente com a lona. Através do projetor irei exibir o vídeo “: O Impacto de 

um Pai na vida do filho”, após a exibição do vídeo farei uma roda para conversar e deixar que se 

expressem a respeito do mesmo.   

 

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; 
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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- Lealdade  

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: 178 – Faixa Etária de 6 à 9 Anos  

PERÍODO: Manhã: 90 / Tarde: 88                     

DESENVOLVIMENTO: 

1° semana Atividade: Labirinto Elétrico 1 

Objetivo: Focar em seus objetivos, concentração, coordenação motora. 

Desenvolvimento: Trata-se de um circuito elétrico onde o estudante percebe que em sua 

constituição, este experimento de Física, é a ligação de elementos elétricos, como resistores, 

indutores, capacitores, diodos, linhas de transmissão, fontes de tensão, fontes de corrente e 

interruptores, de modo que formem pelo menos um caminho fechado para a corrente elétrica. 

No geral, classificasse como um circuito elétrico simples, alimentado por pilhas, baterias ou 

tomadas. Ao fechar o circuito elétrico, uma corrente elétrica passa por ele. Esta corrente pode 

produzir vários efeitos, luz, movimentos, aquecimentos, sons. Neste caso colocamos uma 

lâmpada tipo LED e um alto-falante. Ao encostar o arame na argola, fechasse o circuito e a 

lâmpada acende e o alto-falante emite ruídos. 

Obtenção dos materiais que serão utilizados na construção do “Labirinto Elétrico” 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° semana Atividade: Labirinto Elétrico 2 

Objetivo: Elaboração e iniciando a construção do aparelho 

Desenvolvimento: Os materiais podem  ser modificados,  como a utilização de fios ou arames; 

pilhas ou carregadores de celulares; leds ou lâmpadas; alto falante ou qualquer tipo de emissor 

de som; tabua ou qualquer base podendo ser de  plástico, papelão, etc... Depois de juntar os 

materiais, as crianças desenharam o projeto e montagem primaria da fixação da base. 
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3° semana Atividade: Labirinto Elétrico 3 

Objetivo: Finalizando o Aparelho 

Desenvolvimento: Nessa etapa será a montagem da parte elétrica do Labirinto, assim fixando 

os fios, emissor de luz e som. Começando a fazer os primeiros teste do seu funcionamento e 

ajustes finais. 

 

 

 

 

 

 

 

4° semana Atividade: Labirinto Elétrico 4 

Objetivo: testando e Finalizando o Projeto. 

Desenvolvimento: Cada criança disponibilizara o seu projeto para que outra possa testar e se 

divertir, analisando as diferenças entre os projetos entre si. 

 

 

 

 

 

 

 

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- Lealdade  

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: 173 – Faixa Etária de 9 à 12 Anos  

PERÍODO: Manhã: 85 Tarde: 88                     

DESENVOLVIMENTO: 

1° semana Atividade: Labirinto Elétrico 1 

Objetivo: Focar em seus objetivos, concentração, coordenação motora. 

Desenvolvimento: Trata-se de um circuito elétrico onde o estudante percebe que em sua 

constituição, este experimento de Física, é a ligação de elementos elétricos, como resistores, 

indutores, capacitores, diodos, linhas de transmissão, fontes de tensão, fontes de corrente e 

interruptores, de modo que formem pelo menos um caminho fechado para a corrente elétrica. 

No geral, classificasse como um circuito elétrico simples, alimentado por pilhas, baterias ou 

tomadas. Ao fechar o circuito elétrico, uma corrente elétrica passa por ele. Esta corrente pode 

produzir vários efeitos, luz, movimentos, aquecimentos, sons. Neste caso colocamos uma 

lâmpada tipo LED e um alto-falante. Ao encostar o arame na argola, fechasse o circuito e a 

lâmpada acende e o alto-falante emite ruídos. 

Obtenção dos materiais que serão utilizados na construção do “Labirinto Elétrico” 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

2° semana Atividade: Labirinto Elétrico 2 

Objetivo: Elaboração e iniciando a construção do aparelho 

Desenvolvimento: Os materiais podem ser modificados,  como a utilização de fios ou arames; 

pilhas ou carregadores de celulares; leds ou lâmpadas; alto falante ou qualquer tipo de emissor 
de som; tabua ou qualquer base podendo ser de  plástico, papelão, etc... Depois de juntar os 
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materiais, as crianças desenharam o projeto e montagem primaria da fixação da base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3° semana Atividade: Labirinto Elétrico 3 

Objetivo: Finalizando o Aparelho 

Desenvolvimento: Nessa etapa será a montagem da parte elétrica do Labirinto, assim fixando 

os fios, emissor de luz e som. Começando a fazer os primeiros testes do seu funcionamento e 

ajustes finais. 

 

 

 

 

 

 

4° semana Atividade: Labirinto Elétrico 4 

Objetivo: testando e Finalizando o Projeto. 

Desenvolvimento: Cada criança disponibilizara o seu projeto para que outra possa testar e se 

divertir, analisando as diferenças entre os projetos entre si. 
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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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CONDECA 

AULA DE RITMOS / BALLET  

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. 

Responsável: Educadora Lilandra  

Local: Centro Promocional São José 

Nº de Participantes: 292 

PERÍODO: Manhã: 144/ Tarde: 148 

DESENVOLVIMENTO: 

1° Atividade 

Alongamentos que aumentam ou mantêm a flexibilidade dos músculos, preparando-os e "aque-

cendo-os" antes da atividade física e eliminam a tensão, depois dos exercícios. E para dar um 

visual bonito nos movimentos, contribuindo para melhora da postura. 

 

2° Atividade 

Atividade para correção da postura, utilizando a modalidade de dança ballet, Iniciando com os 

movimentos básicos como as posições dos pês e dos braços.  

Uma das características mais marcantes do ballet é a postura perfeita de seus bailarinos. A 

postura correta está associada não apenas à beleza das performances, mas à leveza dos 

movimentos e à força do corpo para executá-los com maestria. 

Além disso, a postura correta é essencial para que os bailarinos previnam lesões e dores. Ela 

também está diretamente relacionada ao alinhamento admirável dos praticantes. Isso porque uma 

boa postura garante que o peso do corpo esteja bem distribuído e que todos os membros estejam 

em linha. 

 

3° Atividade 

Propor as crianças e adolescentes uma coreografia de dança com o tema natalino para apresentar, 

mostrar vídeos para que assim, poderão observar alguns movimentos, em seguida eles devem 

https://www.gympass.com/academias/com-aula-de/ballet/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
https://news.gympass.com/guia-melhorar-performance-em-corridas/
https://news.gympass.com/evitar-lesoes-durante-os-exercicios/
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pesquisar alguns passos e movimentos e com auxilio da educadora para aprender os passos e os 

movimentos. Após escolherem os movimentos que serão realizados pelas crianças e adolescentes, 

deverão ensaiar os passos e o movimento para se apresentar. 

 

4°Atividade 

Iniciando a introdução para as crianças e adolescentes sobre a Ginástica Artística (Olímpica) que 

é um conjunto de exercícios corporais sistematizados, aplicados com fins competitivos, em que 

se conjugam a força, a agilidade e a elasticidade. O termo ginástico origina-se do grego gymná-

dzein, que significa “treinar” e, em sentido literal, “exercitar-se nu”, a forma como os gregos pra-

ticavam os exercícios.  

 ”Introduzir o conteúdo abordando o significado do termo  Ginástico para Todos”, seus benefícios 

para a consciência corporal por meio do controle corporal e da concentração. Para aprofundar o 

tema, os adolescentes e crianças realizarão pesquisas sobre as características específicas que 

difere a Ginástica para Todos das outras ginásticas; demonstração dos vídeos, Série Atividade - 

Ginástica para todos - parte 1 e 2, oportunizando um contato visual com a Ginástica para Todos e 

a leitura do Guia do Professor, o qual descreve passo a passo, cinco atividades corporais, onde a 

criança e os adolescentes que é convidado a explorar o conhecimento que possuem sobre os itens 

em questão e a vivência de elementos da ginástica. Confecção e exploração de materiais 

tradicionais e não tradicionais com objetivo de propiciar um contato direto com alguns aparelhos 

presentes nessa manifestação gímnica. Materiais como a fita, bola, corda. 

 

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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CONDECA 

EDUCAÇÃO FÍSICA  

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.  

Responsável: Educador José Lopes 

Local: Centro Promocional São José 

Nº de Participantes: 292 

PERÍODO: Manhã: 144/ Tarde: 148 

DESENVOLVIMENTO: 

As atividades de Educação Física desenvolvem a coordenação motora, a elasticidade, o 

equilíbrio, a força e a velocidade, sendo assim, uma opção completa para o aprendizado de 

diversas modalidades esportivas. Além de trabalhar os aspectos acima citados, também é 

importantíssima para o trabalho em grupo.  

1° Atividade 

Materiais: 3 bambolês, 3 bolas  e 3  pratos plásticos. Dividir as equipes em números iguais de 

crianças. Sejam 2,3 ou 4 equipes. Colocar os bambolês no centro da quadra e os pratos no final. 

As crianças deverão ir correndo até o bambolê e “vestir” o bambolê e correr até o prato referente 

ao seu grupo. Ao chegar no prato, voltarão correndo e passarão a bola para o primeiro da fila. 

Assim fazendo, todas as crianças, vence a equipe que completar o trajeto primeiro. 

 

2° Atividade  

Sentar as crianças em fila, elas deverão passar a bola por cima da cabeça para a criança 

imediatamente atrás. Dessa forma a bola chegará até a última criança da fila que deverá fazer o 

trajeto mencionado na atividade 1 ou seja passar pelo bambolê, vesti-lo, correr até o prato e 

entregar a bola para o primeiro da fila. Essa criança deverá ficar na frente do primeiro da fila. O 

jogo termina quando todas as crianças fizerem ou trajeto. 

 

3°Atividade  

Treinamento de passe futsal, as crianças deverão ficar frente a frente em filas duplas trocando 

passes com a bola, por ser um treinamento não há vencedor. 
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4° Atividade  

Jogo futsal recreativo, as crianças deverão jogar o jogo seguindo as regras estabelecidas. 

 

5 ° Atividade  

Atividade troca de passes handebol, as crianças fizeram fila e trocaram passes seguindo a 

metodologia das regras do handebol. 

 

6° Atividade  

Jogo recreativo de handebol, as crianças jogaram o jogo de handebol seguindo as regras 

estabelecidas. 

 

7 ° Atividade  

Recreativo de basquete, as crianças formaram duas filas e testaram suas habilidades na cesta de 

basquete. Logo após a atividade foi feito um jogo recreativo entre eles.    

 

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: 292 usuários de 6 a 15 

anos PERÍODO: Manhã: 144 Tarde: 148                             

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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METAS 

OBJETIVO META INDICADOR RESULTADOS ALCANÇADOS 

1. Assegurar espaços de refe-

rencia para o convívio familiar 

e comunitário e o desenvolvi-

mento de relações de afetivida-

de, solidariedade e respeito mú-

tuo;  

 

- 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 

- 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 
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(    ) 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 

- Realizar no mínimo 02 (duas) 

reuniões com o CREAS para 

discussão de casos de violação de 

direitos;  

- 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 

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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7. Contribuir para a inserção, 

reinserção e permanência das 

crianças e adolescentes no 

sistema educacional.   

- Solicitar no mínimo 02 (dois) 

acompanhamentos do 

aproveitamento escolar no ano.  

- Elevação do desempenho escolar; 

- Redução do índice de evasão escolar.  

 

(Boletim escolar e contato com a a 

escola) 

(    ) 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 Dezembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

________________________ ______________________ 
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