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Relatório Mensal do mês de Agosto  

 
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 17 anos. 

 

Inserções; atendimento; e 

acompanhamento individualizado aos 

usuários e suas famílias; visita 

domiciliar e visitas técnicas ao Conselho 

Tutelar e Creche São Pedro para 

encaminhamento de usuários.  

Realizado por meio do Serviço Social 

com os usuários e suas famílias, através 

de demandas espontâneas e prioritárias. 

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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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. 

 

Atividades foram desenvolvidas com a 

interação dos usuários nas oficinas; 

conferência sobre regras de convivência 

e o exercício democrático. No esporte, 

treinamento para o Copa Mazza; 

ensaios e apresentações em teatro e 

libras; dinâmicas lúdicas com 

brincadeiras, a fim de desenvolver o 

trabalho em equipe; através do 

artesanato buscar a cultura brasileira, o 

folclore e desenvolver através da 

confecção artesanal potencialidades. 

Em leituras lúdicas, foi trabalhado 

apropriação cultural do folclore 

regional. Em inglês, foi desenvolvido 

dinâmicas com palavras; em 

Desenvolvido por meio das oficinas de 

Artesanatos, Esportes, Formação 

Humana; Informática; Inglês; Libras; 

Teatro; Leitura Lúdica; 

 

Desenvolvimento do espaço de 

convívio grupal, potencialidades, 

proporcionando o exercício ao senso 

crítico, ao protagonismo; autonomia; 

promoção e respeito mútuo, ampliação 

do universo informacional e cultural dos 

usuários.  
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informática a continuação da ampliação 

digital através do “google maps”; e em 

formação humana trabalhar o ECA 

dentro do projeto de vida. 

META 3 ATIVIDADES ESTRATÉGIAS IMPACTO SOCIAL 
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Reuniões e formação com a Equipe 

Técnica, Avaliação do Projeto, 

Planejamento. 

- Avaliação com a Equipe Técnica sobre 

o andamento das atividades ofertadas; e 

o planejamento do mês de setembro. 

- Formação com a Equipe Técnica, 

sendo abordado o tema: ‘Ética Digital’. 

Com o objetivo de alertar sobre o nível 

relacionamento com as máquinas ao 

qual muitas pessoas se entregam e se 

perde a convivência social. E o impacto 

gerado nas famílias, uma vez que o 

celular substitua o afeto. 

- Formação com a Equipe Técnica e 

Educadores, sobre o tema ‘Suicídio’. 

Relatou-se como se dá o comportamento 

suicida e as formas de prevenção, sendo 

um fenômeno multicausal 

- Reunião com a Equipe Técnica. 

- Formação com a Equipe Técnica, 

tema: “Ética Digital. ” 

- Formação com a Equipe Técnica e 

Educadores em São Paulo, tema: 

“Suicídio entre Jovens. ” 

 

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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Figura 1 Formação Educadores 18/07/2018 

 

META 4 ATIVIDADES ESTRATÉGIAS IMPACTO SOCIAL 

Garantir acesso a 75% das crianças e 

adolescentes atendidos, inclusive com 

a participação da família, sempre que 

possível; as atividades culturais, de 

lazer e inserção à rede pública de 

ensino. 

 

Atividades envolveram o lazer e a 

convivência social e comunitária; o 

conhecimento no laboratório de física, 

de forma lúdica; proporcionados aos 

usuários de 6 a 8 anos. 

- Visita a Feg- UNESP. 

- Passeio ao Parque Ecológico.  

 

Acesso à cultura; lazer e conhecimentos 

lúdicos como  um meio a garantir 

fortalecimento do vínculo social e 

comunitário; conhecimento territorial, 

despertando o sentido de pertença 

social; à construção de processos de 

sociabilidade, aos laços sociais, às 

relações de cidadania. 
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Fig 1 Capacitação em SP 23 e 24/08/18 Fig 2 Capacitação em SP 23 e 24/08/2018 Fig 4 Passeio ao Pq. Ecológico 31/08/18 

 

Fig 3 Visita a FEG-Unesp 30/08/18 Fig 5 Atividade sobre folclore 31/08/18 
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Arina Domingues Moreira 

Assistente Social 
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