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Relatório Mensal de Dezembro 
 

Instituição: Casa Betânia de Guaratinguetá 
Serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/ Proteção Social Básica 
Edital/Termo de Colaboração: 003/2017 
Período de Execução: Início: 01/01/2018 Término: 31/12/2021 
Técnico responsável: Arina Domingues Moreira 
Objetivo: Estimular a construção de identidade, possibilitando a ampliação do universo informacional, artístico, bem como estimular o desenvolvimento de 
potencialidades, protagonismo e autonomia. 
Número de atendidos: 100 
 

META 1 ATIVIDADES ESTRATÉGIAS IMPACTO SOCIAL 

Crianças e adolescentes de 

06 a 15 anos. Atingir 75% 

do público alvo. 

Desenvolver um espaço de convívio 

grupal, potencialidades, proporcionar 

o exercício ao senso crítico, ao 

protagonismo; autonomia; promoção 

e respeito mútuo, ampliação do 

           As atividades foram desenvolvidas por meio do 

Serviço Social, através de atendimento; 

acompanhamento individualizado aos usuários e suas 

famílias; e a realização de rematrículas e orientação 

sobre o NIS- Número de Identificação Social para o ano 

de 2019. 

          As atividades de dezembro foram desenvolvidas 

de forma mais recreativa e lúdica, como jogos de mesa; 

Realizado por meio do Serviço 

Social com os usuários e suas 

famílias, através de demandas 

espontâneas e prioritárias. 

Também, por meio da oficina de 

Esporte, com jogos recreativos e 

lúdicos. 

Garantia da atuação preventiva e 

protetiva dos usuários e suas 

famílias em vulnerabilidade social, 

através da Proteção Social básica 

com a articulação em rede, no 

fortalecimento do vínculo familiar 

e comunitário.  
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universo informacional e cultural e 

artístico dos usuários.  

 
 

pebolim; tacobol; ping pong; xadrez; dama; modalidade 

de futsal e vôlei; Workshop de dança; gincanas, 

brincadeiras antigas e tradicionais; boliche de garrafa 

pet; amarelinha; morto vivo; dança da cadeira; Skate; 

com o intuito de estimular e potencializar a convivência 

e o trabalho em equipe, a coletividade. 

            Também, ocorreu uma oficina de robótica com 

os educandos, realizado pelo grupo de Extensão da 

UNESP. As atividades seguiram com a montagem dos 

robôs e uma competição entre as turmas, para quem 

melhor manuseasse o robô; e também um momento de 

se expressarem através do desenho. 

            E, como uma confraternização de fim de ano, 

ocorreu para os educandos uma festa com piscina, jogos 

e futebol de sabão. E para as famílias, a fim de realizar 

uma convivência comunitária, foi realizado um almoço, 

jogos de mesa e apresentação cultural de Natal das 

- Oficina de robótico realizado 

pelo grupo de extensão da FEG-

UNESP. 

- Festa de confraternização de 

final de ano no Colégio do 

Carmo, para as crianças e 

adolescentes. 

- Dia de Lazer e convivência 
familiar. A Festa das famílias 
com um almoço para 
encerramento do ano de 2018 na 
Casa Betânia.  
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crianças e adolescentes. Também, foi realizado com as 

famílias dinâmica de expressão corporal para um 

momento de interação. 

 
 
 
 
 

META 2 ATIVIDADES ESTRATÉGIAS IMPACTO SOCIAL 

Crianças e adolescentes de 

15 a 17 anos. Atingir 75% 

do público alvo. 

 

Desenvolver um espaço de convívio 

grupal, potencialidades, proporcionar 

o exercício ao senso crítico, ao 

protagonismo; autonomia; promoção 

e respeito mútuo, ampliação do 

universo informacional e cultural e 

artístico dos usuários.  

 
 

            As atividades foram desenvolvidas por meio do 

Serviço Social, através de atendimento; 

acompanhamento individualizado aos usuários e suas 

famílias; e a realização de rematrículas e orientação 

sobre o NIS- Número de Identificação Social para o ano 

de 2019. 

             As atividades de dezembro foram 

desenvolvidas de forma mais recreativa e lúdica como, 

jogos de mesa, pebolim; tacobol; ping pong; xadrez; 

dama; modalidade de futsal e vôlei; Workshop de 

dança; gincanas, brincadeiras antigas e tradicionais; 

boliche de garrafa pet; amarelinha; morto vivo; dança 

Realizado por meio do Serviço 

Social com os usuários e suas 

famílias, através de demandas 

espontâneas e prioritárias. 

Também, por meio da oficina de 

Esporte, com jogos recreativos e 

lúdicos. 

- Oficina de robótico realizado 

pelo grupo de extensão da FEG-

UNESP. 

Garantia da atuação preventiva e 

protetiva dos usuários e suas 

famílias em vulnerabilidade social, 

através da Proteção Social básica 

com a articulação em rede, no 

fortalecimento do vínculo familiar 

e comunitário. 
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da cadeira; Skate; com o intuito de estimular e 

potencializar a convivência e o trabalho em equipe, a 

coletividade. 

          Também, ocorreu uma oficina de robótica com os 

educandos, realizado pelo grupo de Extensão da 

UNESP.  As atividades seguiram com a montagem dos 

robôs e a programação de computadores e logo 

competiram com a categoria de arremesso. 

              Como uma confraternização de fim de ano, 

ocorreu para os educandos uma festa com piscina, jogos 

e futebol de sabão. E para as famílias, a fim de realizar 

uma convivência comunitária, foi realizado um almoço, 

jogos de mesa e apresentação cultural de Natal das 

crianças e adolescentes. Também, foi realizado com as 

famílias dinâmica de expressão corporal para um 

momento de interação. 

 

- Festa de confraternização de 

final de ano no Colégio do Carmo 

para as crianças e adolescentes. 

- Dia de Lazer e Convivência 

familiar. A Festa das famílias 

com um almoço para 

confraternizar ano de 2018 na 

Casa Betânia.  
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META 3 ATIVIDADES ESTRATÉGIAS IMPACTO SOCIAL 

Reuniões e formação com a Equipe 

Técnica, Avaliação do Projeto, 

Planejamento. 

- Continuação da avaliação e capacitação com a Equipe 

Técnica e Gestão da Mantenedora da rede Salesiana de 

Ação Social sobre o planejamento para o ano de 2019. 

Discutindo sobre o FOFA- Forças; Oportunidades; 

Fraquezas e Ameaças. 

- Capacitação com a SMAS- Secretaria Municipal de 

Assistência Social, sobre o Planejamento de 2019 e 

avaliação sobre as Metas. 

 

- Reunião com a Equipe Técnica 

e Gestão da Mantenedora Rede 

Salesiana de Ação Social. 

- Capacitação com a equipe da 

SMAS- Secretaria Municipal de 

Assistência Social. 

 

Aumento da qualidade do serviço 

ofertado. Capacitação de técnicos e 

educadores, a fim de que as 

atividades ofertadas possam dar 

respostas as demandas dos 

usuários. Cumprindo com o papel 

protetivo e preventivo, como 

objetivo do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de 

Vínculo. 
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    Fig.1 Extensão Robótica FEG- 05/12/2018               Fig.2 Extensão Robótica FEG- 05/12/2018             Fig.3 Extensão Robótica FEG- 05/12/2018     Fig.4  Confraternização dos Educandos 06/12/2018 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Fig.5 Confraternização dos Educandos 06/12/2018                         Fig.6  Confraternização com as Famílias 09/12/2018                            Fig.7  Confraternização com as Famílias 09/12/2018 
  

 
 

_________________________________________ 
Arina Domingues Moreira 

Assistente Social 
CRESS 61.258 9ª Região 


