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RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADES 

MÊS: Janeiro/2021 

 
 

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 DAINSTITUIÇÃO 

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: 11/05/2021

mailto:priscila@cpromocionalsj.com.br
mailto:marines@sipeb.com.br
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III RECURSOS HUMANOS 

3.1) Equipe de Referência 

 

RECURSOS HUMANOS – JANEIRO 2021 

Nº NOME 
CARGO/DATA 

ADMISSÃO 

FORMAÇÃO/CURSO 

REALIZADO 
C/H 

FONTE DE 

RECURSO 

SALÁRIO 

LÍQUIDO 

1 
Maria de Lourdes Santos 

Silva 

Coordenadora 

Social 

Admissão: 

02/07/2007 

Superior Completo - Pedagogia 40h/sem Recurso Muncipal R$ 2.583,96  

2 Jaqueline Alves de Oliveira 

Psicóloga 

Admissão: 

11/04/2018 

Superior Completo – Psicologia, 

Pós Graduação em Autismo e 

Cursando Gestão do SUAS 

40h/sem Recurso Muncipal R$ 2.276,97 

3 Tamires Gomes Righi 

Psicóloga 

Admissão: 

17/09/2019 

Superior Completo - Psicologia e 

Pós em Neuropsicologia 
20h/sem Recurso Muncipal R$ 1.111,33 

4 Saiulle Spilari Denadai 

Assistente Social 

Admissão: 

12/03/2019 

Superior Completo - Serviço Social 30h/sem Recurso Muncipal R$ 1.768,30 

5 *Letícia Aleixo Brancaglion 

Assistente Social 

Admissão: 
05/09/2018 

Superior Completo Serviço Social 

e Pós Graduação FHTM no 

Trabalho com Familias / Cursando 

Gestão do SUAS 

30h/sem Recurso Muncipal R$ 1.483,88 

6 Daniel Henrique Martins 

Educador Social 

Admissão: 

05/08/2013 

(Cursando) Superior – Sistema da 

Informação 
40h/sem Recurso Muncipal R$ 2.147,13 
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7 
Daniela de Oliveira 

G. Cazellotto 

Educador Social 
Admissão: 

03/02/2012 

(Cursando) Superior – Pedagogia 40h/sem Recurso Muncipal R$ 1.699,07 

8 
Edna Maria de Souza 

Santos 

Educador Social 

Admissão: 

02/04/2012 

Superior Completo – Pedagogia 40h/sem Recurso Muncipal R$ 1.470,99 

9 Fernanda Ap. do Nascimento 
Educador Social 

Admissão: 

14/01/2015 

Superior Completo – Pedagogia 40h/sem Recurso Muncipal R$ 1.603,32  

10 
*Helen da Silva 

Neves de Oliveira 

Educador Social 
Admissão: 

04/10/2016 

Superior Completo – Pedagogia 40h/sem Recurso Muncipal AFASTADA 

11 Miriam Geraldo 

Educador Social 

Admissão: 

10/09/2018 

Ensino Médio 40h/sem Recurso Muncipal R$ 1.683,31 

12 Priscila Marques Bento 
Educador Social 

Admissão: 

03/01/2017 

Superior Completo – Pedagogia 40h/sem Recurso Muncipal R$ 960,11  

13 Thiago Simioni Leite 

Educador Social 

Admissão: 

12/07/2018 

(Cursando) Superior - Direito 40h/sem Recurso Muncipal R$ 1.696,01 

14 
Luis Henrique C. Soares 

Santos 

Educador Social 
Admissão: 

17/09/2019 

(Cursando) Superior – Pedagogia 40h/sem Recurso Muncipal R$ 1.645,20 

15 
Elisete Gimenes P. 

Gonçalves 

Aux. Serviços 

Gerais 

Admissão: 

07/10/2014 

Ensino Fundamental 44h/sem. Recurso Muncipal R$ 1.313,56 
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16 Márcia Regina Augusto 

Aux. Serviços 
Gerais 

Admissão: 

05/06/2012 

Ensino Médio 44h/sem. Recurso Muncipal R$ 1.471,52 

17 
Marinalva Rai- mundo 

Carvalho 

Aux. Serviços Gerais 

Admissão: 09/06/2016 
Ensino Fundamental 30h/sem Recurso Muncipal R$ 501,94 

18 Roberta Disselli Zenati 

Assis. 

Administrativo 

Admissão: 
13/04/2016 

(Cursando) Superior – 

Administração 
40h/sem Recurso Muncipal R$ 1.769,22 

19 
Susana Raquel 

Pereira Oliveira 

Aux. 

Administrativo 

Admissão: 

11/04/2018 

Superior Completo – Serviço 

Social 
40h/sem Recurso Muncipal R$ 1.058,88 

 

* Helen da Silva Neves de Oliveira (Educadora social) – licença maternidade a partir do dia 05/11/2020. 

* Leticia Aleixo Brancaglion (Assistente Social) – Afastamento por motivos de saúde (Covid-19) do dia 11/01/2021 à 24/01/2021. 
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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 responsabilidadesocial. 

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 riscosocial. 

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

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

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

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

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

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

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

cultural, e novos talentos. 
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V. OBJETIVO 

4.1) Objetivo Geral 

Desenvolver ações que propicie o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos, 

autonomia e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, contribuindo para prevenção a 

ocorrência de situações de risco e vulnerabilidade social. 

 

4.2) Objetivos Específicos 

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

desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeitomútuo. 

• 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 aautoestima. 

• 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 ecomunitários. 

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

desenvolver o senso crítico e o exercício consciente dacidadania. 

 
 

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

masculino e feminino, com idade entre 06 e 15 anos 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 Janeiro/2021: Atendeu 253 crianças e adolescentes, onde as vagas já foram 

passadas 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 01/01/2021 a 31/01/2021. 
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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$ 81.000,00 R$ 13.500,00 R$ 67.500,00 

Municipal R$ 722.451,38 R$ 361.225,70 R$ 60.204,28 R$ 301.021,42 

Total R$ 884.451,38 R$ 442.225,70 R$ 73.704,28 R$ 368.521,42 

 

IX. AÇÕES E ATIVIDADESDESENVOLVIDAS: 
 

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

educadores sociais, assistentes sociais, psicólogas, coordenação e direção, contemplaram os objetivos 

propostos no “Plano de Trabalho julho 2020 a junho 2021. parcialmente, uma vez que foi realizada 

reunião com a equipe de monitoramento, onde oportunizou criar estratégias para execução do trabalho 

e reunião com o CRAS de referencia Pedro Ometto e CRAS Central, onde permitiu a discussão de 

casos buscando criar estratégias de intervenção junto com rede. 

Devido à suspensão das atividades por conta da Pandemia do COVID-19, decretado e orientado 

pela Prefeitura do Município de Jahu, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 

Social, as atividades durante esse mês foram realizadas por meio de vídeos, inseridos na pagina do 

Centro Promocional São José, segue o link para consulta: 

https://www.facebook.com/centropromocionalsaojose/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARBPeytNA

MjbYfnfKknOFcUtUV1qFIQIYilaoKnPyi-4OezZ7G1-mtxgyAHok0VVpozYw2c9SevukOyR. Sendo 

trabalhado nos videos o tema do mês e atividades aleatorias. 

Foi realizado neste mês a dedetização sendo o valor de R$ 1.260,41 e marterial de limpeza no 

valor de R$ 678,32 para higienização do prédio. Obtivemos o gasto de R$ 891,92 em energia eletrica 

e R$ 290,09 em telefone, devido à volta dos colaboradores, para a execução das atividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/centropromocionalsaojose/?ref=aymt_homepage_panel&amp%3Beid=ARBPeytNAMjbYfnfKknOFcUtUV1qFIQIYilaoKnPyi-4OezZ7G1-mtxgyAHok0VVpozYw2c9SevukOyR
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Sendo assim, segue abaixo os dados quantitativos das ações/atividades realizadas: 
 

MÊS: Janeiro/2021 

 Ações/Atividade  Quantidade 

Acolhida 2 

Atualização dos Referenciamentos  43 

Contato com as Famílias 6 

Atendimento com as familias presencial 45 

Atendimento via Whatssap com familias  32 

Visitas Domiciliares (conhecer realidade ou busca-ativa) 43 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) 

1 CRAS Pedro Ometto 

Pedido do Acompanhamento Escolar de 2021 à casa Semestre  43 

Encaminhamento para à Saúde  43 

Reunião de Monitoramento 1 

Reunião Equipe  4 

Reunião Conselhos de Direitos  1 CMAS 

Reunião com os CRAS de referencia  1 CRAS Pedro Ometto 

1 CRAS Central 

Contato com a rede de serviços socioassistencial 2 CRAS Central  

4 CRAS Pedro Ometto 

Contato com a rede de serviços intersetorial 1 Educação  

1 Conselho Tutelar 

Ações Coletivas 

Atividades Coletivas 20 vídeos 
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AÇÕES/ATIVIDADES COLETIVAS 

 

AÇÃO: Planejamento das atividades para os temas do primeiro semestre de 2021. 

OBJETIVO: Planejar as atividades a serem realizadas de Fevereiro à Junho de 2021. 

RESPONSÁVEL: Saiulle (Assistente Social), Jaqueline (Psicóloga), Tamires (Psicóloga), 

Maria Lourdes (Coordenadora Social), Thiago (Orientador Social), Edna (Orientadora Social), 

Luis (Orientador Social), Fernanda (Orientadora Social), Priscila (Orientadora Social), Daniela 

(Orientadora Social), Mirian (Orientadora Social) e Daniel (Orientador Social). 

LOCAL: Centro Promocional São José 

DIAS: 11,12 e 14 /01/2021 

Nº PARTICIPANTES: 12 

PERÍODO: Manhã e Tarde 

DESENVOLVIMENTO:  

Foi realizada uma reunião com os orientadores sociais, equipe técnica e coordenação 

para executar o planejamento das atividades dos temas a serem trabalhados no primeiro 

semestre de 2021, conforme proposto no plano de trabalho. Sempre pensando em contribuir 

para o crescimento como cidadãos assim como favorecer o impacto social na vida dos usuários, 

foi elaborado atividades para os temas Responsabilidade e Pertencer; Nenhuma escravidão; 

Democracia; Todos somos iguais perante a lei; Direito de lazer e a Cultura sendo elas 

presenciais ou através de vídeo. 

Eixo: 1- Convivência Social: Capacidade de demonstrar emoção e autocontrole; Capacidade de 

demonstrar cortesia; Capacidade de comunicar-se; Capacidade de desenvolver novas relações 

sociais; Capacidade de encontrar soluções para os conflitos do grupo; Capacidade de realizar 

tarefas em grupos; Capacidade de promover e participar da convivência social em família, 

grupos e território. Eixo: 2- Direito de Ser: Direito a aprender e experimentar; Direito de 

brincar; Direito de ter direito e deveres; Direito de pertencer; Direito de ser diverso; Direito à 

comunicação; Eixo: 3- Participação: Participação das políticas públicas; Participação no 

serviço; Participação no território; Participação como cidadãos. 
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AÇÃO: Reunião com o CRAS Central 

OBJETIVO: Discussão de Casos. 

RESPONSÁVEL: Psicólogas (Jaqueline e Tamires), Coordenadora Social (Maria de Lourdes) 

e a Técnica do CRAS Rogéria (Assistente Social) 

LOCAL: Centro Promocional São José 

DIA: 20/01 

Nº PARTICIPANTES: 4 

PERÍODO: 9 hs - Manhã 

DESENVOLVIMENTO:  

As Psicólogas junto com a Coordenadora Social do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos se reuniram com a Técnica do CRAS, Rogéria (Assistente Social) 

para a discussão dos casos. A reunião deu inicio com Rogéria retomando as devolutivas dos 

casos passados anteriormente informando quais os procedimentos que foram e estão sendo 

realizado. Em seguida as técnicas do SCFV atualizaram com algumas informações trazidas 

pelas famílias que realizaram a renovação do referenciamento. Em diálogo foram sugeridos 

alguns encaminhamentos, agendamentos de atendimentos, visitas domiciliares, inclusão em 

algum benefício sendo também criado em conjunto algumas estratégias para melhor beneficiar 

os usuários e seus familiares que procuram o suporte tanto no SCFV como no CRAS, porém 

Rogéria informou sobre a procura grande de famílias por cestas básicas e que atualmente está 

em falta.  

Para finalizar, as técnicas do SCFV entregaram os termos de desligamento dos 

usuários, e partilharam também a preocupação se neste ano de 2021 retornará as atividades 

presenciais nas escolas, SCFV, etc. e como será os procedimentos. 

Eixo: 1- Convivência Social: Capacidade de comunicar-se; Capacidade de desenvolver novas 

relações sociais; Capacidade de encontrar soluções para os conflitos do grupo; Capacidade de 

realizar tarefas em grupo; Capacidade de promover e participar da convivência social em 

família, grupos e território; Eixo: 2- Direito de Ser: Direito a aprender e experimentar; Direito 

de ter direitos e deveres; Direito à comunicação; Eixo: 3- Participação: Participação no 

serviço;Participação no território; Participação nas políticas públicas. 
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AÇÃO: Reunião com o CRAS do Pedro Ometto 

OBJETIVO: Discussão de Casos. 

RESPONSÁVEL: Psicóloga (Jaqueline) Coordenadora Social (Maria de Lourdes) e as 

Técnicas do CRAS (Karine e Daiana). 

LOCAL: Centro Promocional São José 

DIA: 19/01 

Nº PARTICIPANTES: 4 

PERÍODO: 9hs - Manhã 

DESENVOLVIMENTO:  

A Psicóloga e a Coordenadora Social do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos se reuniram com as Técnicas do CRAS, Karine (Coordenadora), Daiana (Assistente 

Social) para a discussão dos casos. A reunião deu inicio com as técnicas do CRAS realizando 

algumas devolutivas dos casos passados anteriormente e em seguida as técnicas do SCFV 

atualizaram algumas informações mencionadas pelas famílias que realizaram a renovação do 

referenciamento. Em discussão foram sugeridos alguns encaminhamentos, agendamentos de 

atendimentos, visitas domiciliares, inclusão em algum benefício sendo também criado em 

conjunto algumas estratégias para melhor beneficiar os usuários e seus familiares que procuram 

o suporte tanto no SCFV como no CRAS. 

Ao término da reunião, foi entregue para as técnicas do CRAS os termos de 

desligamento dos usuários que não frequentarão mais o SCFV por motivos como: mudanças de 

bairros, alguns usuários foram para escolas que serão período integral e outros já completaram a 

idade mínima de permanência no serviço, etc. 

Para finalizar a reunião, foi partilhado também a preocupação se neste ano de 2021 

retornará as atividades presenciais nas escolas, SCFV, etc. e como será.  

Eixo: 1- Convivência Social: Capacidade de comunicar-se; Capacidade de desenvolver novas 

relações sociais; Capacidade de encontrar soluções para os conflitos do grupo; Capacidade de 

realizar tarefas em grupo; Capacidade de promover e participar da convivência social em 

família, grupos e território; Eixo: 2- Direito de Ser: Direito a aprender e experimentar; Direito 

de ter direitos e deveres; Direito à comunicação; Eixo: 3- Participação: Participação no 

serviço; Participação no território; Participação nas políticas públicas. 
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AÇÃO: Reunião com o Secretário da Assistência e Desenvolvimento Social 

OBJETIVO: Participar da reunião com o novo secretário. 

RESPONSÁVEL: Rafael Vômero Teixeira - Secretário 

LOCAL: Cinema Municipal  

DIA: 15/01 

Nº PARTICIPANTES: 2 

PERÍODO: Tarde  

DESENVOLVIMENTO:  

No dia 15 de janeiro de 2021, a diretora Priscila e a coordenadora Maria de Lourdes 

participaram da reunião com o novo secretário da Assistência Social Rafael Vômero Teixeira, 

onde se apresentou e ressaltou a importância do trabalho de cada entidade. 

Também tivemos a presença da equipe técnica da assistência, que enfatizou a 

importância da especialização do setor de finanças e como funcionam as políticas públicas nos 

projetos sociais. 

Para finalizar tivemos a presença do vereador Rodrigo da ONG, que deu uma palavra 

com o grupo e em seguida, o secretário abriu um espaço para que as entidades pudessem sanar 

suas dúvidas.  

Eixo: 1- Convivência Social: Capacidade de comunicar-se; Capacidade de desenvolver novas 

relações sociais; Capacidade de encontrar soluções para os conflitos do grupo; Capacidade de 

realizar tarefas em grupo; Capacidade de promover e participar da convivência social em 

família, grupos e território; Eixo: 2- Direito de Ser: Direito a aprender e experimentar; Direito 

de ter direitos e deveres; Direito à comunicação; Eixo: 3- Participação: Participação no 

serviço; Participação no território; Participação nas políticas públicas. 
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AÇÃO: Seminário - “O Novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil e sua 

Relevância para o desenvolvimento de políticas públicas no Brasil”. 

OBJETIVO: Participar do Seminário sobre o Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil, afim que adquirir mais conhecimentos sobre a gestão das parcerias entre a 

OSC’s e o Poder Púbico.  

RESPONSÁVEL: Saiulle (Assistente Social) e Tamires (Psicóloga),  

LOCAL: Espaço Cultural Cidade do Livro - Lençóis Paulista 

DIA: 19/01/2021 

Nº PARTICIPANTES: 20 

PERÍODO: Manhã 

DESENVOLVIMENTO:  

As técnicas participaram do seminário sobre “O Novo Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil e sua Relevância para o desenvolvimento de políticas públicas 

no Brasil” organizado pelo Instituto Potencial - Projetos Sociais em parceria com a Secretaria 

Estadual de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo – SEDS, através do Fundo 

Estadual da Criança e do Adolescente do Estado de São Paulo. O seminário teve como objetivo 

ampliar o entendimento da Lei no 13.019/2014, com o desenvolvimento de competências e 

habilidades necessárias à gestão das parcerias entre as Organizações da Sociedade Civil e o 

Poder Público, na qual foi destinado aos dirigentes, gestores e técnicos das Organizações da 

Sociedade Civil (OSC’s), que possuem projetos conveniados com o CONDECA, e também aos 

conselheiros municipais, gestores públicos e demais atores da rede socioassistencial. O 

Seminário apresentou a introdução à Lei nº 13.019/2014 e as etapas de uma parceria: 

Planejamento; Seleção e Celebração; Execução; Monitoramento e Avaliação; e Prestação de 

Contas, através de recursos audiovisuais e material impresso disponibilizado para cada 

participante com uma metodologia didática e objetiva. Durante todo o seminário os 

participantes puderam esclarecer dúvidas exemplificando suas realidades vivenciadas, sendo o 

organizador e palestrantes sempre muito atenciosos e solícitos, proporcionando um momento de 

grande aprendizado. 

Eixo: 1- Convivência Social: Capacidade de comunicar-se; Capacidade de desenvolver novas 

relações sociais; Capacidade de encontrar soluções para os conflitos do grupo; Capacidade de 

realizar tarefas em grupos; Eixo: 2- Direito de Ser: Direito a aprender e experimentar; Direito 
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de ter direito e deveres; Direito de pertencer; Direito de ser diverso; Direito à comunicação; 

Eixo: 3- Participação: Participação das políticas públicas; Participação no serviço; Participação 

como cidadãos. 
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AÇÃO: Reunião de Monitoramento 

OBJETIVO: Discutir e apresentar as ações durante o período. 

RESPONSÁVEL: Saiulle (Assistente Social), Tamires e Jaqueline (Psicólogas), Maria de 

Lourdes (Coordenadora Social), Priscila (Diretora), Tamiris, Suelen e Flávia (Técnicas da 

equipe de Monitoramento) 

LOCAL: Videoconferência   

DIA: 28/01/2021 

PERÍODO: Manhã  

DESENVOLVIMENTO:  

Foi realizada a reunião com a equipe de monitoramento da Secretaria de Assistência e 

Desenvolvimento Social do município de Jaú, onde foi realizada de maneira remota por 

videoconferência utilizando o aplicativo Zoom, esteve presente a equipe técnica, sendo a 

assistente social, psicólogas, Coordenadora e diretora do CPSJ. 

 Inicialmente as técnicas do monitoramento verbalizaram sobre os planejamentos das 

atividades, se estariam sendo realizadas, conforme foi pedido na última reunião junto com toda 

a equipe. A técnica verbalizou em relação à capacitação para os colaboradores, explicando 

novamente que poderia ser feita em forma de diálogo ou conversa, ainda iniciando no mês de 

fevereiro.  

 A diretora Priscila, questionou como seria à volta em consequência do Covid-19, a 

técnica do monitoramento informou que quando voltar tudo ao normal, para não ter 

aglomeração poderia atender 35% de crianças e adolescentes, sendo cada 10 usuários para cada 

sala, a entidade se organizaria conforme proposta do Plano São Paulo. 

As técnicas do CPSJ questionaram sobre o recurso que temos em parceria com o 

município, sendo considerado o momento em que estamos vivendo, se seria possível realizar 

novo apostilamento para reutilizar o mesmo direcionado para as crianças e adolescentes deste 

serviço. A equipe do monitoramento informou que é possível e necessário rever, pois podemos 

utilizar todo o recurso para nossos usuários, sendo considerado atividades, bolo dos 

aniversariantes, presentes e entre outros. será necessário prever gastos anteriormente teriam ser 

revisto e utilizados em atividades, para crianças e adolescentes. 

As técnicas do monitoramento informaram que será necessário realizar um novo 

aditamento para os meses de julho a dezembro de 2021, sendo que para os próximos anos o 
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plano de trabalho terá a vigência de janeiro a dezembro.   

A coordenadora social, passou novo horário de funcionamento da entidade via e-mail. 

Eixo: 1- Convivência Social: Capacidade de comunicar-se; Capacidade de desenvolver novas 

relações sociais; Capacidade de encontrar soluções para os conflitos do grupo; Capacidade de 

realizar tarefas em grupos; Eixo: 2- Direito de Ser: Direito a aprender e experimentar; Direito 

de ter direito e deveres; Direito de pertencer; Direito de ser diverso; Direito à comunicação; 

Eixo: 3- Participação: Participação das políticas públicas; Participação no serviço; Participação 

como cidadãos. 
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AÇÃO: Atualizações dos Prontuários 

OBJETIVO: Atualizar os prontuários dos participantes do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos.  

RESPONSÁVEL: Leticia e Saiulle (Assistentes Sociais); Jaqueline e Tamires (Psicólogas). 

LOCAL: Centro Promocional São José 

DIA: Mês de Janeiro  

Nº PARTICIPANTES: 4  

PERÍODO: Manhã e Tarde 

DESENVOLVIMENTO:  

Assim como é feito mensalmente as técnicas atualizaram os prontuários de todas as 

crianças e adolescentes que frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, 

após os acolhimentos realizados com as famílias e usuários por meio de contato telefônico, 

mensagens via whatsapp e presenciais. Foram registrados todos os contatos realizados com os 

CRAS´s, CREAS e outros serviços da rede quando necessário, para melhor orientar e esclarecer 

as dúvidas das famílias, crianças e adolescentes, com isso são atualizados em seus devidos 

prontuários. Nos prontuários foram registradas também as entregas dos presentes de Natal por 

meio dos padrinhos e madrinhas como todos os anos acontecem, junto com o presente as 

famílias receberam um chocotone e um mini beates (mini chocotone), para cada participante do 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, com intuito de fortalecer os vínculos das 

famílias e confraternizarem juntos. Neste final de Dezembro 2020 e inicio de Janeiro de 2021 as 

técnicas deram continuidade com a renovação dos referênciamentos, sendo também atualizados 

nos prontuários dos mesmos. 

Eixo: 1- Convivência Social: Capacidade de demonstrar emoção e ter autocontrole; 

Capacidade de demonstrar cortesia; Capacidade de comunicar-se; Capacidade de desenvolver 

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

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

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

experimentar; Direito de ter direitos e deveres; Direito de pertencer; Direito de ser diverso; 

Direito à comunicação; Eixo: 3- Participação: Participação no serviço; 
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AÇÃO: Planejamento dos grupos Psicossociais 

OBJETIVO: Planejar atividades dos grupos a serem realizados de Fevereiro de 2021 a Junho 

de 2021. 

RESPONSÁVEL: Saiulle (Assistente Social), Jaqueline e Tamires (Psicólogas)  

LOCAL: Vídeoconferência 

DIA: 22/01 

Nº PARTICIPANTES: 3 

PERÍODO: Tarde 

DESENVOLVIMENTO:  

As técnicas realizaram uma reunião através de chamada de vídeo com intuito de 

discutirem sobre as atividades que serão desenvolvidas durante o fechamento dos meses 

(Fevereiro à Junho de 2021). As atividades elaboradas são dinâmicas e reflexivas, tendo como 

objetivo colaborar com o conhecimento das crianças e adolescestes sobre os direitos humanos, 

sendo este assegurado a todo e qualquer ser humano. Favorecendo formação de sujeitos de 

direito e alto construção como seres humanos, promovendo assim mudanças em seu modo de 

ser, pensar e agir, tornando-as protagonistas de suas vidas. 

As sugestões foram apresentadas, obtendo trocas de idéias para melhor construção das 

atividades. Foi dialogado também sobre a possibilidade das atividades desenvolvidas serem 

adaptadas caso necessário devido a Pandemia (Covid-19), caso as atividades presenciais não 

retorne.  

Eixo: 1- Convivência Social: Capacidade de comunicar-se; Capacidade de desenvolver novas 

relações sociais; Capacidade de encontrar soluções para o grupo; Capacidade de realizar tarefas 

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

território. Eixo: 2- Direito de Ser: Direito a aprender e experimentar; Direito de ser 

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

Participação das políticas públicas; Participação no serviço; 
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AÇÃO: Renovação do Referenciamento 2021 

OBJETIVO: Atualizar as informações das crianças e adolescentes para o ano de 2021 

RESPONSÁVEL: Leticia e Saiulle (Assistentes Sociais); Jaqueline e Tamires (Psicólogas) e 

Coordenadora Social (Maria de Lourdes).  

LOCAL: Centro Promocional São José 

DIA: Mês de Janeiro  

Nº PARTICIPANTES: 4  

PERÍODO: Manhã e Tarde 

DESENVOLVIMENTO:  

As técnicas deram continuidade durante o mês de Janeiro 2021 com as renovações dos 

referenciamentos para as famílias que não conseguiram comparecer nos dias agendados no mês 

de Dezembro de 2020. Para isso, respeitando as orientações da Organização Mundial da Saúde 

para a prevenção do Covid-19, através de contato telefônico, mensagens via whatsapp a 

Coordenadora Social, Psicólogas, e Assistentes Sociais reagendaram novos dias e horários 

durante o mês Janeiro para as famílias que desejam garantir a vaga das crianças e adolescentes 

no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. A divisão foi feita com horário 

marcado para melhor organização e levando em consideração os horários acessíveis dos 

responsáveis para evitar aglomerações, sempre relembrando a todos à importância do uso da 

máscara para a renovação e se possível apenas comparecer apenas um membro responsável pelo 

usuário. 

*Não realizado registro fotografico. 

Eixo: 1- Convivência Social: Capacidade de demonstrar emoção e ter autocontrole; 

Capacidade de demonstrar cortesia; Capacidade de comunicar-se; Capacidade de desenvolver 

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

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

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

experimentar; Direito de ter direitos e deveres; Direito de pertencer; Direito de ser diverso; 

Direito à comunicação; Eixo: 3- Participação: Participação no serviço;  
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AÇÃO: Call of Duty Mobile - Oficina de Informatica 

OBJETIVO: Aplicativo lúdico para desenvolver a criatividade e o raciocínio lógico. 

RESPONSÁVEL: Educador Thiago  

LOCAL: Trabalho Remoto - vídeo 

DIA: 06/01  

DESENVOLVIMENTO:  

Para realizar esta atividade as crianças e os adolescentes deveram apenas possuir 

acesso à internet e um aparelho celular, podendo ser tanto um dispositivo Android como um 

iOS. Seguindo os passos do vídeo poderão se divertir organizar seus equipamentos, montar 

equipes para que possam ganhar as rodadas contra seus adversários. Através do jogo 

melhoraram seus reflexos e suas habilidades com manuseio do dispositivo, além de liberar 

novas recompensas com sua evolução no jogo. 

Eixo: 1- Convivência Social: Capacidade de demonstrar emoção e autocontrole; 

Capacidade de demonstrar cortesia; Capacidade de comunicar-se; Capacidade de 

desenvolver novas relações sociais; Capacidade de promover e participar da convivência 

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

experimentar; Direito de ter direito e deveres; Direito de pertencer; Direito de ser diverso; 

Direito à comunicação; Eixo: 3- Participação: Participação das políticas públicas; 

Participação no serviço; Participação no território; Participação como cidadãos. 
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AÇÃO: DD Tank Mobile - Oficina de Informatica 

OBJETIVO: Aplicativo lúdico para desenvolver a criatividade e o raciocínio lógico. 

RESPONSÁVEL: Educador Thiago  

LOCAL: Trabalho Remoto - vídeo 

DIA: 12/01 

DESENVOLVIMENTO: 

Para realizar esta atividade as crianças e os adolescentes deveram apenas possuir 

acesso à internet e um aparelho celular, podendo ser tanto um dispositivo Android como um 

iOS. Através do jogo poderão unir-se com seus amigos ou com outros jogadores do mundo 

todo, além de poder jogar no modo casual ou competitivo. Posteriormente é possível 

organizar seu inventario, seus equipamentos além de ser possível a personalização dos 

personagens. Conforme o usuário vença a batalha, este poderá ganhar mais dinheiro para 

liberar novas recompensas e se divertir ao mesmo tempo.  

Eixo: 1- Convivência Social: Capacidade de demonstrar emoção e autocontrole; 

Capacidade de demonstrar cortesia; Capacidade de comunicar-se; Capacidade de 

desenvolver novas relações sociais; Capacidade de promover e participar da convivência 

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

experimentar; Direito de ter direito e deveres; Direito de pertencer; Direito de ser diverso; 

Direito à comunicação; Eixo: 3- Participação: Participação das políticas públicas; 

Participação no serviço; Participação no território; Participação como cidadãos. 
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AÇÃO: Brawl Stars - Oficina de Informatica  

OBJETIVO: Aplicativo lúdico para desenvolver a criatividade e o raciocínio lógico. 

RESPONSÁVEL: Educador Thiago  

LOCAL: Trabalho Remoto - vídeo 

DIA: 15/01 

DESENVOLVIMENTO:  

Para realizar esta atividade as crianças e os adolescentes deveram apenas possuir 

acesso à internet e um aparelho celular, podendo ser tanto um dispositivo Android como um 

iOS. Através do tutorial os usuários terão maior domínio com o manuseio de seus 

dispositivos e evoluir seus reflexos. Neste game com batalhas inusitadas de três jogadores 

contra três jogadores é possível melhorar a parceria com seus amigos e fazer novas 

amizades com jogadores do mundo todo. Conforme os usuários avancem os níveis irão 

ganhar mais gemas, novos avatares e diversos tipos de recompensas posteriores. 

Eixo: 1- Convivência Social: Capacidade de demonstrar emoção e autocontrole; 

Capacidade de demonstrar cortesia; Capacidade de comunicar-se; Capacidade de 

desenvolver novas relações sociais; Capacidade de promover e participar da convivência 

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

experimentar; Direito de ter direito e deveres; Direito de pertencer; Direito de ser diverso; 

Direito à comunicação; Eixo: 3- Participação: Participação das políticas públicas; 

Participação no serviço; Participação no território; Participação como cidadãos. 
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AÇÃO: Meltdown - Oficina de Informatica  

OBJETIVO: Aplicativo lúdico para desenvolver a criatividade e o raciocínio lógico. 

RESPONSÁVEL: Educador Thiago  

LOCAL: Trabalho Remoto - vídeo 

DIA: 19/01 

DESENVOLVIMENTO:  

Para realizar esta atividade as crianças e os adolescentes deveram apenas possuir 

acesso à internet e um aparelho celular, podendo ser tanto um dispositivo Android como um 

iOS.  Sozinho ou Através do tutorial os usuários terão maior domínio com o manuseio de 

seus dispositivos e evoluir seus reflexos. Neste game com batalhas onde o usuário poderá 

jogar no modo multiplayer com amigos ou contra todos, porém cuidado! O inimigo possui 

suas características próprias, sendo diferente um de cada. Conforme os usuários avancem os 

níveis irão ganhar novas skins, novos avatares e diversos tipos de recompensas posteriores. 

Eixo: 1- Convivência Social: Capacidade de demonstrar emoção e autocontrole; 

Capacidade de demonstrar cortesia; Capacidade de comunicar-se; Capacidade de 

desenvolver novas relações sociais; Capacidade de promover e participar da convivência 

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

experimentar; Direito de ter direito e deveres; Direito de pertencer; Direito de ser diverso; 

Direito à comunicação; Eixo: 3- Participação: Participação das políticas públicas; 

Participação no serviço; Participação no território; Participação como cidadãos. 
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AÇÃO: Slither i.o.- Oficina de Informatica  

OBJETIVO: Aplicativo lúdico para desenvolver a criatividade e o raciocínio lógico. 

RESPONSÁVEL: Educador Thiago  

LOCAL: Trabalho Remoto - vídeo 

DIA: 25/01 

DESENVOLVIMENTO:  

Para realizar esta atividade as crianças e os adolescentes deveram apenas possuir 

acesso à internet e um aparelho celular, podendo ser tanto um dispositivo Android como um 

iOS. Através do tutorial os usuários terão maior domínio com o manuseio de seus 

dispositivos e evoluir seus reflexos. Neste jogo o usuário terá que treinar a paciência e seus 

reflexos para ganhar de seus oponentes, em seguida terá que consumir materiais para 

evoluir sua minhoca. O objetivo do aplicativo é deixar seu avatar maior do que todos os 

outros jogadores que estão na partida. Conforme os usuários avancem os níveis irão ganhar 

novas skins e diversos tipos de recompensas posteriores. 

Eixo: 1- Convivência Social: Capacidade de demonstrar emoção e autocontrole; 

Capacidade de demonstrar cortesia; Capacidade de comunicar-se; Capacidade de 

desenvolver novas relações sociais; Capacidade de promover e participar da convivência 

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

experimentar; Direito de ter direito e deveres; Direito de pertencer; Direito de ser diverso; 

Direito à comunicação; Eixo: 3- Participação: Participação das políticas públicas; 

Participação no serviço; Participação no território; Participação como cidadãos. 
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AÇÃO: Roblox Mobile - Oficina de Informatica 

OBJETIVO: Aplicativo lúdico para desenvolver a criatividade e o raciocínio lógico. 

RESPONSÁVEL: Educador Thiago  

LOCAL: Trabalho Remoto - vídeo 

DIA: 28/01 

DESENVOLVIMENTO 

Para realizar esta atividade as e os adolescentes deveram apenas possuir acesso à 

internet e um aparelho celular, podendo ser tanto um dispositivo Android como um iOS. 

Através do tutorial os usuários terão maior domínio com o manuseio de seus dispositivos e 

evoluir seus reflexos. Através do vídeo é possível que os usuários tenham noção de como 

localizar qualquer tipo de jogos eles quiserem e acessar de onde quiserem. Roblox mobile 

inclui um biblioteca gigantesca de jogos e aplicativos lúdicos onde o usuário poderá 

escolher o que lhe mais agradar, em seguida foi exibido os comandos básicos para que 

possam jogar qualquer um destes supracitados.  

Eixo: 1- Convivência Social: Capacidade de demonstrar emoção e autocontrole; 

Capacidade de demonstrar cortesia; Capacidade de comunicar-se; Capacidade de 

desenvolver novas relações sociais; Capacidade de promover e participar da convivência 

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

experimentar; Direito de ter direito e deveres; Direito de pertencer; Direito de ser diverso; 

Direito à comunicação; Eixo: 3- Participação: Participação das políticas públicas; 

Participação no serviço; Participação no território; Participação como cidadãos. 
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AÇÃO: Oficina de Artesanato  

OBJETIVO: Resgatar brincadeiras esquecidas, através da confecção com matérias 

recicláveis. 

RESPONSÁVEL: Educadora Miriam 

LOCAL: Trabalho Remoto - Vídeo 

MÊS: Janeiro/2021 

DESENVOLVIMENTO: 

1ª Oficina: Avião 

Data: 05/01/2021 

           Na primeira oficina do mês a educadora Miriam, através de um vídeo demonstrou aos 

usuários a confecção de um avião com prendedor e palito de sorvete. 

Para confeccionarmos um avião foi preciso: prendedor de madeira, palitos de 

sorvete, barbante, linha grossa, tinta, cola branca, palito de fósforo, tesoura e pincel. 

Primeiro passo: pintar os palitos e o prendedor da cor desejada e deixar secar.  

Segundo passo: colar na parte frontal do prendedor os dois palitos de sorvete, um na 

parte superior e o outro na parte inferior. Para fazermos a parte traseira foi necessário cortar 

um pequeno pedaço do palito. Foi instruído como fazê-lo, e esse foi colado na parte traseira 

do prendedor. O palito de fósforo foi cortado ao meio e colado em formato de cruz para 

virar a hélice do avião, por último usamos o próprio arame do prendedor para fixarmos o 

barbante que usamos para ficar parecido com um mobile. 
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2ª Oficina: Bilboquê  

Data: 08/01/2021 

Dando ênfase à importância de resgatarmos brinquedos antigos e divertidos a  

educadora escolheu para essa oficina um brinquedo chamado bilboquê, fácil de confeccionar 

e divertido de brincar. 

Para isso foi preciso: garrafa pet, bolinha de roll-on, tesoura, barbante, E.V.A e cola. 

Foi usada a parte superior da garrafa, medindo aproximadamente 15 cm e cortado. 

Aproveitamos para fazer pequenos detalhes com formas semicirculares no entorno, usando 

as marcas da própria garrafa como sugestão. Usando cola, fixamos à bolinha em uma das 

pontas do barbante a outra extremidade, usou para fixar no gargalo da seguinte forma: 

retiramos a tampa enrolando o barbante quatro ou cinco vezes, em seguida colocamos a 

tampa de volta, e está fixo. Feito isso é só recortar o E.V.A em formato de flores, corações e 

bolinhas, à gosto de cada um e colar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª Oficina: Brinquedo com bolinha de gude 

Data: 13/01/2021 

Nessa divertida oficina foi ensinado a fazer um brinquedo utilizando uma garrafa 

PET e bolinhas de gude. A intenção é retirar as bolinhas pela boca da garrafa.  

Materiais usados: garrafa PET, várias bolinhas de gude, fita adesiva, cola e tesoura. 

Para montar, cortar a garrafa um pouco acima do meio, então colocar as bolinhas na 

parte inferior da garrafa, temos a parte de cima, ou seja, encaixar na parte de baixo com a 

boca para baixo, ela vai ficar encaixado na parte inferior como se fosse um funil. Então 

envolver toda circunferência superior com fita adesiva. Usar as tiras coloridas de E.V.A para 
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dar um acabamento e deixar o brinquedo mais colorido, pronto, agora é só brincar de tirar as 

bolinhas de dentro da garrafa. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4º Oficina: Vai e Vem  

Data: 18/01/2021 

Dando seguimento na oficina de brinquedos feitos com materiais recicláveis vamos 

aprender a fazer um vai e vem com duas garrafas pets.  

Para essa oficina vamos precisar de garrafa pet, fios de nylon (varal), tampinhas de 

garrafas pet, tesoura, fita adesiva/ durex, cola e papel. 

 Cortar a primeira garrafa um pouco acima do meio e fazer quatro cortes na 

horizontal. A segunda garrafa cortar ao meio, encaixar os fios em cada uma delas retirando 

as pontas pela boca da garrafa, então encaixar as garrafas uma na outra fixando bem com 

fita adesiva para maior segurança. 

 As quatro pontas que retiramos da boca da garrafa, vamos usar para fazer as alças. 

Pegar uma das tampinhas furar no centro e passar o fio. Medir na própria mão um tamanho 

ideal e fazer várias voltas no entorno da mesma, fazer um trançado e amarrar nas quatro 

pontas.  
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5º Oficina: Uma lanterna Diferente 

Data: 22/01/2021  

Sombra com copo  

Uma antiga brincadeira chamada sombra chinesa ganhou uma vida nova. Usando um 

copo descartável, a educadora procurou dar um ar mais atual e moderno.  

Foi utilizado: copo descartável, folha sulfite, tesoura, lápis, borracha, cola e celular 

(para dar o efeito de sombra). 

Primeiro passo: usar a boca do copo como molde para fazer círculos, riscar e 

recortar. Dentro desse círculo faz um desenho (sugestão da educadora: corações, morcegos 

do Batman). Recortar por dentro formando um molde vazado. Cortar um pequeno círculo no 

fundo do copo para dar vazão a luz solar. Em seguida, colar o sulfite na boca do copo, 

acende a lanterna do celular e encosta na abertura do fundo do copo, projete essa imagem 

em uma parede de preferência em um ambiente escuro e terá belas imagens. 
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6º Oficina: Cofrinho de Porco  

Data: 26/01/2021 

Para confeccionarmos o cofrinho foram necessários os seguintes materiais: pequena 

garrafa PET, tesoura, cola e E.V.A. 

Com a tesoura abrir uma pequena fissura em um lado aleatório da garrafa, o 

suficiente para passar uma moeda de R$1,00, recortar o E.V.A em um retângulo, orelhas, 

olhos, bolinhas e tiras. Enrolar as tiras no formato de um rocambole e colar.  

Para montar usar o retângulo para envolver o corpo. Colocar as duas bolinhas na 

tampa para virar o focinho, logo acima colocar os olhos e um pouco mais acima, e as 

orelhas. Usar apenas um fio de E.V.A para fazer o rabinho. Enrolar as tiras como rocambole 

e fixar na parte inferior que serviram como patas para que fiquem em pé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

protagonista.  Eixo: 3- Participação: Participação no serviço. 
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AÇÃO: Atividades Online. 

OBJETIVO: Apresentar por meio de vídeo o tema trabalhado durante o mês. 

RESPONSÁVEL: Equipe do CPSJ. 

LOCAL: Trabalho Remoto 

Mês: Janeiro/2021 

DESENVOLVIMENTO: 

04/01 – Introdução 

Objetivo: Apresentar o tema que será desenvolvido durante o mês. 

Através de fantoches os educadores Daniel e Luís fizeram a abertura do tema: 

Brincando ontem e hoje, informando que durante todo o mês serão resgatadas 

brincadeiras antigas e memórias dos passeios e convidando todos os usuários a 

participarem das atividades. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

07/01 – Paródia brincadeiras antigas 

Objetivo: Mostrar a delicia das brincadeiras infantis. 

Os educadores Daniel, Daniela e Priscila através do manuseio de fantoches 

realizaram um coral com a ajuda dos demais educadores. Tivemos a participação do José 

Junior onde tocou violão para acompanhar a paródia da música Whisky  à go go, em cima 

do tema brincadeiras antigas. 

Tava brincando eu a Ju e o Billi 

No parquinho em frente ao vovô 

O Billi tava na amarelinha 

A Ju e eu no escorregador  
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Quando é criança 

Tudo é alegria 

Na brincadeira posso ser robô 

Pirata, rei, princesa, bailarina.  

Sereia ou aviador. 

Se liga aqui vem nessa  

No esconde-esconde eu sou mais eu 

Já na pega pega ninguém ganha do Matheus  

Ainda tem as cantigas de roda  

Também gostamos de jogar bola  

Pular e correr  

Elástico, bambolê  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

12/01 – Hora do conto – A revolta dos brinquedos 

Objetivo: Mostrar a importância das brincadeiras tradicionais.   

A educadora Daniela com auxílio de uma casinha e da manipulação de vários itens 

representando brinquedos demonstrou a história. A revolta dos brinquedos narrada pela 

educadora Edna. Uma história que acontece em uma cidade onde todas as crianças 

possuíam uma casinha de brinquedos.  

Para Lalinha a casinha de brinquedos que havia na sua vovó era especial, ela 

adorava brincar com aquela casinha. O tempo foi passando e surgiram os eletrônicos e aos 

poucos todas as crianças daquela cidade foram deixando de lado os brinquedos das 

casinhas para ficarem no celular e computador.  

Certo dia os brinquedos se revoltaram e combinaram de se trancar em suas 
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casinhas, e foi aí que as crianças sentiram falta, pois muitas dormiam com alguns 

brinquedos, foi uma choradeira só.  

Os brinquedos sabendo do desespero das crianças resolveram ceder e as crianças 

ficaram muito alegres, e daquela noite em diante aprenderam há dividir o tempo entre 

brinquedos e aparelhos eletrônicos. 

A mensagem que a história nos passa é que os aparelhos eletrônicos estão sendo 

usados atualmente em demasia, infelizmente substituindo os brinquedos tradicionais, 

prejudicando a criatividade das crianças.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/01- Brincadeiras antigas: Amarelinha e Corda 

Objetivo: Fortalecer os vínculos com os usuários através de um vídeo descontraído 

com nossos colaboradores. 

A educadora Priscila apresentou um vídeo falando sobre o surgimento da 

amarelinha e de pular corda, ressaltando suas regras que variam de lugar para lugar. 

No canto da tela, enquanto os colaboradores iam brincando com muita alegria, a 

educadora Priscila ia explicando conforme se movimentavam. 

A Amelinha surgiu na Roma antiga e acreditava – se que representava o jogo da 

vida, pois o jogador percorre do céu ao inferno. A corda na década de 70 passou a ser vista 

como esporte e estreou nas olimpíadas. Pular corda pode ser simplesmente contar o 

número de pulos ou através de várias cantigas. 
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20/01 - Lembranças de nossos passeios  

Objetivo: Fortalecer o vínculo com os usuários através das lembranças dos nossos 

passeios. 

Para relembrar todos os passeios ocorridos até hoje (zoológicos, museu da Tam, 

parques aquáticos, fazenda Mandaguay, Hopi Hari, passeio de barco, parque do rio jaú, 

visita a escola dos autistas, etc), foi desenvolvido um vídeo com todas as memórias dos 

passeios realizado pela entidade e a  narrativa ficou por conta da educadora Edna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/01 – Queimada 

Objetivo: Estimular a aproximação entre usuários e colaboradores  através de uma 

partida animada de queimada. 

A educadora Priscila apresentou um vídeo falando sobre o surgimento da 

queimada, ressaltando suas regras que variam de lugar para lugar. 

No canto da tela, enquanto os colaboradores iam brincando com muito entusiasmo 
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a educadora Priscila ia explicando conforme jogavam. 

Existem várias versões para o surgimento da queimada, a mais falada é que esta 

surgiu na Europa, onde um exército treinava arremessando bolas de fogo contra possíveis 

invasões inimigas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/01 – Torta na cara 

Objetivo: Estreitar os vínculos com nossos usuários  

A educadora Priscila apresentou um vídeo falando onde apareceu pela primeira vez 

a brincadeira torta na cara e explicou suas regras. 

Os colaboradores foram divididos em duas equipes, sendo elas azul e verde. 

Conforme as perguntas iam sendo feitas o primeiro que apertasse o botão responderia, caso 

errasse levava tortada na cara. 

Este jogo de perguntas e respostas foi visto inicialmente em filmes, por ser muito 

atrativo até hoje é inserido em programas de TV. 
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Eixos Norteadores: Eixo 1 – Convivência Social: Capacidade de demonstrar emoção e 

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

sociais; Capacidade de encontrar soluções para conflitos do grupo; Capacidade de realizar 

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

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

Participação: Participação como cidadãos. 
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AÇÃO: Organizações dos videos na pagina do facebook.  

OBJETIVO: Transmitir um conteúdo mais lúdico e criativo, usando da tecnologia para 

que as atividades sejam mais atrativas para os usuários. 

RESPONSÁVEL: Educador Daniel  

LOCAL: Trabalho Remoto - vídeo 

DIA: Janeiro/2021 

DESENVOLVIMENTO:  

Durante o mês de janeiro o educador Daniel ficou com a responsabilidade de cuidar 

da página do Centro Promocional São José, filmagens e das edições de todos os vídeos de 

atividades elaboradas pela equipe. 

Foi utilizada muita criatividade, técnicas, efeitos sonoros, cenários coloridos e 

divertidos para que um simples vídeo se tornasse atrativo e prazeroso para que os usuários e 

familiares se sentissem mais próximos do serviço.  

Por conta disso fez uso de alguns programas que tem função de melhorar a 

qualidade da imagem, na construção dos cenários e efeitos sonoros tais como: dobe premier 

pro, gimp 2, after effects, movie maker, audacity e freemaker. 

Eixo: 1- Convivência Social: Capacidade de demonstrar emoção e autocontrole; 

Capacidade de demonstrar cortesia; Capacidade de comunicar-se; Capacidade de 

desenvolver novas relações sociais; Capacidade de promover e participar da convivência 

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

experimentar; Direito de ter direito e deveres; Direito de pertencer; Direito de ser diverso; 

Direito à comunicação; Eixo: 3- Participação: Participação das políticas públicas; 

Participação no serviço; Participação no território; Participação como cidadãos. 
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AÇÃO: Aniversáriantes do Mês 

OBJETIVO: Proporcionar um momento de comemoração, parabenizando os aniversáriantes 

do mês. 

RESPONSÁVEL: Equipe do Centro Promocional São José 

LOCAL: Trabalho Remoto - Vídeo 

DIA: Mês de Janeiro/2021 

DESENVOLVIMENTO:  

Como de costume as festas são realizadas no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vinculo no final de cada mês, comemorando todos os aniversariantes 

juntos. Após a pandemia (Covid-19) havíamos planejado que ao retornar as atividades 

presenciais iríamos organizar uma festa com todos os aniversariantes juntos. De uma forma 

especial os educadores, parabenizou as crianças e adolescentes de uma forma diferente, foi 

anexado na pagina da entidade um video desejando-os parabéns. 

Eixo: 1- Convivência Social: Capacidade de demonstrar emoção e ter autocontrole; 

Capacidade de demonstrar Cortesia; Capacidade de comunicar-se; Capacidade de 

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

grupo; Capacidade de realizar tarefas em grupo; Capacidade de promover e participar da 

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

aprender e experimentar; Direito de ser protagonista; Direito de ter direito e deveres; Direito 

de pertencer; Direito de ser diverso; Direito à comunicação; Eixo: 3- Participação: 

Participação no serviço; Participação como cidadãos;  
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METAS 

OBJETIVO META INDICADOR RESULTADOS ALCANÇADOS 

1. Assegurar espaços de 

referencia para o convívio 

familiar e comunitário e o 

desenvolvimento de relações de 

afetividade, solidariedade e 

respeito mútuo;  

- Realizar no mínimo 05 (cinco) 

ações com as famílias durante o 

ano, incluindo reuniões, oficinas 

ou grupos socioeducativos;  

- Fortalecimento de vínculos 

familiares; 

- Índice de frequência nas ações  

(    ) Ultrapassou a meta 

(    ) Cumpriu a meta 

( X ) Cumpriu parcialmente a meta 

(    ) Não atingiu a meta -  justificar 

- Realizar no mínimo 01 (uma) 

confraternização com as 

crianças/adolescentes e suas 

famílias durante o ano.  

- Fortalecimento da convivência 

familiar.  

(    ) Ultrapassou a meta 

( X) Cumpriu a meta 

(    ) Cumpriu parcialmente a meta 

(    ) Não atingiu a meta -  justificar 

2. Possibilitar a ampliação 

do universo informacional, 

artístico e cultural das crianças 

e adolescentes, bem como 

estimular o desenvolvimento de 

potencialidades, habilidades, 

talentos e propiciar sua 

formação cidadã; 

- Realizar atividades diárias com 

cada grupo de (até 30) 

crianças/adolescentes, incluindo 

oficinas e/ou grupos 

socioeducativos. 

- Número de grupos/oficinas 

realizados com cada grupo de 

crianças/adolescentes;  

- Índice de frequência nas ações. 

(    ) Ultrapassou a meta 

( X) Cumpriu a meta 

(    ) Cumpriu parcialmente a meta 

(    ) Não atingiu a meta -  justificar 

Realizar grupos Socioeducativo 

pela Equipe Técnica de referência 

do serviço (Assistente Social e 

Psicóloga/o), por mês com grupos 

de até 30 usuários. 

- Fortalecimento de vínculos com a 

equipe técnica. - Ampliação do 

universo informacional das crianças e 

adolescentes. 

(    ) Ultrapassou a meta 

( X) Cumpriu a meta 

(    ) Cumpriu parcialmente a meta 

(    ) Não atingiu a meta -  justificar 

- Abordar temas socioeducativos 

mensais com os usuários.  

- Ampliar o conhecimento de temas 

essenciais para o desenvolvimento 

pessoal e social dos usuários. 

(    ) Ultrapassou a meta 

( X) Cumpriu a meta 

(    ) Cumpriu parcialmente a meta 

(    ) Não atingiu a meta -  justificar 
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3. Prevenir a institucionalização 

e a segregação de crianças, 

adolescentes, em especial das 

pessoas com deficiência, 

assegurando o direito à 

convivência familiar e 

comunitária; 

- Realizar reuniões com os CRAS 
de referência para discussão de 

casos, planejamento das ações, 

dentre outros assuntos; 

- Fortalecimento da rede 
socioassistencial de Proteção Social 

Básica.  

- Número de reuniões realizadas. 

(    ) Ultrapassou a meta 
( X) Cumpriu a meta 

(    ) Cumpriu parcialmente a meta 

(    ) Não atingiu a meta -  justificar 

4. Estimular o protagonismo 

social e a participação na vida 

pública do território e 

desenvolver competências para 

a compreensão crítica da 

realidade social e do mundo 

contemporâneo; 

- Participação nas reuniões dos 

conselhos de direitos (CMDCA e 

CMAS) 

- Número de reuniões realizadas. 

 - Informação sobre os direitos da 

criança adolescente;  

- Exercício da participação cidadã. 

(    ) Ultrapassou a meta 

( X) Cumpriu a meta 

(    ) Cumpriu parcialmente a meta 

(    ) Não atingiu a meta -  justificar 

5. Articular o acesso à serviços 

setoriais, em especial políticas 

de educação, saúde, cultura, 

esporte e lazer existentes no 

território, contribuindo para o 

usufruto dos usuários aos 

demais direitos. 

- Solicitar no mínimo 01 (um) 

acompanhamento anual na área da 

saúde com a realização de exames 

clínicos;  

- Aumento de acessos aos serviços de 

saúde; 

- Prevenção de saúde infanto-juvenil;  

(    ) Ultrapassou a meta 

( X) Cumpriu a meta 

(    ) Cumpriu parcialmente a meta 

(    ) Não atingiu a meta -  justificar 
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6. 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 

 

Devido um ano atipico, as metas do item 5. e 6., foram solicitadas para o ano de 2021 no momento da renovação dos referenciamentos. 
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X - RESULTADOS OBTIDOS: 

10.1) PONTOS POSITIVOS: 
 

- Participação da equipe técnica em reunião para a elaboração de planejamento de atividades. 

- Boa articulação com a rede de serviço socioassistencial (CRAS e Orgão gestor).  

- Comparecimento das famílias para a atualização do referenciamento, onde foram agendadas 

devido à dificuldade do comparecimento anteriormente. 

- Realização de pintura do prédio (Recurso Próprio). 

 

10.2) PONTOS NEGATIVOS: 

- Suspenção das atividades devido a Pandemia do Covid-19. 

- Dificuldade com uma pequena quantidade de usuarios que não informaram as alterações de 

dados.  

- Não comparecimento de uma pequena quantidade de familias para atualização do 

referenciamento. 

- Neste mês devido a realização da renovação, obtivemos um número elevado de desligamentos, 

sendo eles: mudança de território, matrículas de escola em período integral de ensino e por 

completar a faixa etária – 15 anos.  

- Devido ao fim do apostilamento referente de setembro a dezembro de 2020, no mês de janeiro de 

2021 não foi realizada a entrega dos bolos e presente dos aniversáriantes do mês. Com isso a 

equipe está analisando um novo apostilamento, para esta questão e entre outras adaptações.  

- Devido à ausência de familias na atualização do referenciamento, o diagnostico está sendo 

realizado aos poucos pela equipe técnica, devido o não comparecimento de algumas familias, 

dificultando o fechamento do mesmo e atualizações mensais conforme solicitado pela equipe de 

monitoramento.  

 

 

10.3) PROPOSTAS PARA A SUPERAÇÃO: 

 

Diante do momento que estamos vivendo para não haver interrupção das atividades, a 

equipe se organizou para anexar vídeos na pagina do CPSJ, a fim de dar continuidade nas 

atividades e oficinas para que as crianças e adolescentes tenha a permanência de atividades lúdicas 

para serem feitas em casa com seus familiares. 
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10.4) MENSURAÇÃO DE ATENDIMENTO: 

 

Diante o mês, observamos uma boa participação dos usuarios e suas familias, onde 

obtivemos uma mensuração positiva dos mesmos.  

As atividades estão sendo postadas por meio de videos na pagina da entidade, segue link: 

https://www.facebook.com/centropromocionalsaojose, com o link de acesso é possivel verificar 

todas as visualizaçãos, curtidas e participações dos usuarios, constando que o trabalho remoto está 

sendo atingido, porem não alcançados para todos os usuarios.  

 

 

10.5) IMPACTO SOCIAL:  

 

Diante dos atendimentos e atividades realizadas, o conteudo oferecido aos usuarios e suas 

familias, foi proporcionado um impacto social em suas vidas em relação à Redução das 

ocorrências de situações de vulnerabilidade social; Prevenção da ocorrência de riscos sociais e seu 

agravamento; Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais; Ampliação do acesso 

aos direitos socioassistenciais; Aumento no número de jovens autônomos e participantes na vida 

familiar e comunitária, com plena informação sobre seus direitos e deveres e Redução e Prevenção 

de situações de isolamento social e de institucionalização. 

Com isso, observamos que o objetivo proposto e o trabalho da equipe psicossocial está 

sendo executado de forma continua, sempre pautando as necessidades dos usuarios e suas 

realidades.  

 
Jaú, 31 de Janeiro de 2021. 

 
 
 

 

 

 

 

 

  Priscila Andresa de Oliveira                                      Maria de Lourdes Santos Silva               

Diretora                                                                    Coordenadora 

               RG 40.396.944-x                          RG 24.849.815-0 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/centropromocionalsaojose
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Psicóloga Psicóloga 
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