
Rede Salesiana de Ação Social  
_____________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Relatório Mensal do mês de Junho.  

 
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:  Vanessa de Oliveira Lopes 

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 

Atender 100 crianças e adolescentes 

 

Atendimento social individualizado aos 

usuários e suas famílias, realizando 

estudo socioeconômico, visita 

domiciliar e inserções ao serviço de 

convivência e fortalecimento de 

vínculos. 

Atuação preventiva, visualizando a 

manutenção dos vínculos familiares e 

comunitários;  

Divulgação por cartazes na instituição, 

como também na rede socioassistencial, 

escolas, postos de saúde, etc. 

Redução da Ocorrência de situações de 

riscos sociais e/ou vulnerabilidade social 

no território de abrangência do CRAS; 

Ampliação do acesso aos serviços da 

rede sociassistencial na perspectiva da 

garantia de direitos. 
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Meta 2 ATIVIDADES ESTRATÉGIAS IMPACTO SOCIAL 

Desenvolver por meio das atividades a 

consciência de pertença social, 

identidade, potencialidades, 

habilidades, talentos e propiciar sua 

formação cidadã. 

 

Oficinas de Artesanato, Esportes, 

Formação Humana, Judô, Informática, 

Inglês, Leitura Lúdica, Libras, 

Orientação Vocacional, Teatro, Roda 

Crítica e Técnicas Administrativas. 

 

Oficina extra de experimentos em 

Química e Física 

Proporcionar espaços de promoção ao 

respeito mútuo, fomentando a 

convivência grupal e intergeracional; 

estimulando o senso de pertença social, 

ampliação do universo informacional e 

cultural das crianças e adolescentes 

 

 

Melhora no fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários dos usuários; 

Trocas culturais e compartilhamento de 

ideias que estimulam debates sociais 

construtivos ao desenvolvimento 

cidadão;  

Publicização dos direitos sociais, das 

políticas públicas e orientação quanto as 

instâncias de denúncias frente a 

violações de direitos;  

Aumento no número de jovens atuantes 

na vida comunitária;  

Redução e prevenção de situações de 

isolamento social e de 

institucionalização. 
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Figura 1 Apresentação de teatro 11/06/2018 Figura 3 Exposição das bandeiras 20/06/2018 

 

 

 

  

Figura 2 Confecção de bandeiras em preparação para Copa do Mundo  
                                                      12/06/2018 

Figura 5 Oficina de Artesanato 21/06/2018 Figura 4 Recreação dirigida 20/06/2018 
Figura 6 Experimentos em Química e Física 



Rede Salesiana de Ação Social  
_____________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Meta 3 

ATIVIDADES ESTRATÉGIAS IMPACTO SOCIAL 

Reuniões e formação com a Equipe 

Técnica, Avaliação do Projeto, 

Planejamento 

Reunião e formação com a Equipe 

Técnica, Avaliação do projeto,  

Planejamento do mês de Julho e 

Reunião com os Responsáveis 

Pontuar aspectos que necessitam 

aperfeiçoamento no cotidiano do 

projeto, observando as especificidades 

da nova geração; 

Dar voz as colocações dos usuários e 

seus responsáveis, pontuando aspectos 

positivos e negativos na construção de 

um ambiente saudável;  

Analisar as peculiaridades do mês de 

férias escolares, buscando métodos para 

alcançar os usuários;  

Desenvolver ações continuadas tendo 

como norte o fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários e a 

promoção dos direitos humanos; 

Promover gestão social e atuação em 

rede;  

Redução de situações de risco e/ou 

vulnerabilidade social;  

Acesso a serviços sociassistenciais e 

setoriais. 
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Vanessa de Oliveira Lopes 

CRESS 60.387 9ª Região 

Figura 7 Reunião com os responsáveis 28/06/2018 


