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Relatório Mensal de Outubro 
 

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 através Inserções; 
atendimento; e acompanhamento individualizado aos 
usuários e suas famílias; com o Serviço Social. 
Também com a interação dos usuários por meio das 
oficinas; 
Na oficina de teatro foi realizado trabalho em grupo 
para fabricação de máscaras e utilização no teatro. 
Utilizado materiais artesanais, sem pesquisas para 
despertar a capacidade de imaginação. Também, um 
preparo para um novo texto e apresentação em 
novembro; análise sobre a condição de preparo para 
leitura e presença de cena, bem como a proatividade. 

Realizado por meio do Serviço 

Social com os usuários e suas 

famílias, através de demandas 

espontâneas e prioritárias. 

Também, por meio das oficinas: 

Esporte, que acontece quatro 

vezes na semana; Teatro uma 

vez; Leitura Lúdica, uma vez; 

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.  

 



Rede Salesiana de Ação Social  
_____________________________________________________________________________ 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 

Casa Betânia de Guaratinguetá. CNPJ 48.556.260/0003-36 

Rua Haydee de Castro Oliveira, 11.  Cohab Bandeirantes- Guaratinguetá. SP. CEP 12517-040 
Tel/Fax: 12 3126-4386 casabetaniarsb@gmail.com www.salesianas.org.br/resas 

universo informacional e cultural e 

artístico dos usuários.  

 
 

Realização de pequenas cenas com bonecos de 
fantoches, com a temática do bullying. Em Libras foi 
desenvolvido a capacidade motora do educando por 
meio dos sinais, cantando e ouvindo músicas. 
Preparação do alfabeto manual para a gincana do Caça 
ao Tesouro em libras. E, em Leitura Lúdica realizou-se 
contações de histórias com o tema ‘Mês da Criança’, e 
a utilização dos brinquedos para elaboração de novas 
histórias. 
Na oficina de Ginástica Rítmica, foi Desenvolvido 
movimentos novos com maças; coreografias; 
apresentações das coreografias para o grupo. Aulas 
práticas com aquecimento, alongamento, passagem das 
coreografias individualmente e em grupo, montagem 
de movimentos com aparelho. E, preparação para 
apresentação no FEST. 
Em danças urbanas, Hip Hop, foi trabalhado o 
processo de aprimoramento dos passos com a transição 
do OldSchool até o New School; Proporcionado a 
interação dos educandos; a expressividade; 
interpretação e compreensãodos sentimentos; 
Desenvolvido a velocidade e coordenação motora 
através dos pés; ênfase na movimentação dos pés do 
educando; trabalhado o ritmo; ampliação da 
consciência corporal; despertando a musicalidade e a 
expressão artística, usando os pés. 

Formação Humana, uma vez; 

Dança, uma vez; Libras, uma 

vez; Roda Crítica, uma vez; 

Artesanato, duas vezes; e 

Informática, uma vez. Ginástica 

Rítmica, duas vezes e Judô, duas 

vezes na semana. 

- Passeio em São Paulo/SP- 
Museu do Futebol e Parque 
Ibirapuera. 
- Passeio em Aparecida/SP- 
Museu de Cera. 
- Convivência Parque Ecológico, 
Guaratinguetá/SP. 
- Visita a FEG-UNESP- 
Adolescentes e crianças gincana 
com o projeto de extensão. 
- Encontro com os responsáveis 
Casa Betânia. 
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Os passos a serem executados foram trabalhados de 
forma que trouxesse o melhor entendimento ao 
educando, sendo assim, dado exemplos de assuntos da 
atualidade;  
Interligado realidades do cotidiano vinculados à dança, 
ao estilo; 
Proporcionando aos educandos a criatividade 
instantânea, transformando em dança seus desenhos 
preferidos, praticando em cima da música de seu 
gosto. No Esportes, foi desenvolvido um dia cultural, 
com a separação de equipe e recreações direcionadas. 
Oficinas práticas de aprimoramento sobre as 
habilidades na modalidade futsal e vôlei; ajustamento 
dos fundamentos de ataque e defesa. Conhecimento 
sobre esquema tático no futsal e vôlei por meio de 
diálogo em equipe.  
Em Roda Crítica, foi trabalhado acerca da temática 
‘Preconceito’ e ‘Violência e a cultura de paz’, presente 
em nosso dia-a-dia, com objetivo de buscar por suas 
raízes e encontrando saídas para romper com esses 
ciclos e efetivar uma cultura de paz. Desenvolvido 
através de rodas de conversas e dinâmicas. Na, 
Formação Humana, houve uma continuidade sobre o 
conhecimento do ECA- Estatuto da Criança e do 
Adolescente, devido ao Mês da Criança. Refletindo de 
forma lúdica o que é de direito, ou seja, o direito de ser 
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criança. No Artesanato, realizou-se por meio de 
confecções, a cooperação, o altruísmo, a criatividade e 
o trabalho em equipe, por meio da montagem e 
confecção da decoração de arcos. Também realizado 
uma luminária com barbante, enchendo as bexigas 
usado como molde, em seguido a confecção com 
barbantes as luminárias. E, a montagem de dedoches 
de feltro, foi realizado a escolha do personagem do 
dedoche, retirado o molde e customização do 
personagem. 
Em Judô, continuou-se com o treinamento e técnicas 
próprias da modalidade, com o intuito do 
fortalecimento da autoestima e a segurança do 
educando, através das atividades desenvolvidas com o 
estímulo e valorização do respeito, a concentração, o 
equilíbrio. Na oficina de Informática foi realizado o 
conhecimento das ferramentas de informática, por 
meio da utilidade de jogos e vídeos lúdicos.  

E, também como ampliação do universo 
informacional, cultural e artístico, foi realizado 
passeios em São Paulo/SP no Museu do Futebol e 
Parque Ibirapuera. Tambem, em Aparecida/SP no 
Museu de Cera. Visita a FEG-UNESP, na qual os 
estudante do curso de extensao desenvolveram 
experimentos e gincanas com os adolescentes e as 
crianças. E, a utilização do território como espaço de 
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convivência comunitária e lazer, no Parque Ecológico.  
Em comemoração ao mês das crianças foi 

realizado uma Roda de contação de histórias, com a 
interação das crianças em fantoches, valorizando a 
imaginação. Também, houve um momento recreativo e 
festivo no dia das crianças. 

Como uma forma coletiva de dar respostas as 
diversas demandas trazidas pelos usuários e suas 
famílias, foi realizado o Encontro dos Responsáveis, 
uma roda de conversa, na qual foi abordado o tema: 
‘Saúde psicológica da criança e adolescente’, como o 
stress, a depressão, automutilação, ansiedade. 
Abordado pela psicóloga convidada, Gilsi Rodrigues. 
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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 através Inserções; 
atendimento; e acompanhamento individualizado aos 
usuários e suas famílias; com o Serviço Social. 
Também com a interação dos usuários por meio das 
oficinas; 
Na oficina de Teatro foi trabalhado exercício didático 
de teatro social através da prática de leituras e 
entendimentos de notícias pelo veículo do jornal; uma 
comparação do social com o lúdico da arte. Após a 
escolha de uma notícia e leitura do jornal foi realizado 
uma comparação para uma situação dentro do roteiro 
teatral e logo vinculado e realizado um debate sobre o 
tema ‘política’ analisando contextos históricos e atuais 
diante do cenário atual das eleições. Ensaio prático 
para teatro do Fest- atividade cultural em São 
Paulo/SP. Estabelecimento das cenas práticas, as ações 
e jogos existentes, com a participação da oficina de 
libras. Também a continuação da didática do jornal. 
Em Libras, desenvolvido os sinais através da música; 
ensaio para o FEST, com a contribuição da música em 
sinais juntamente com a participação na oficina de 
Teatro. Preparação do alfabeto manual para a gincana 
do Caça ao Tesouro em libras.  
Em Ginástica Rítmica, foi desenvolvido movimentos 

Realizado por meio do Serviço 
Social com os usuários e suas 
famílias, através de demandas 
espontâneas e prioritárias. 
Também, por meio das oficinas: 
Informática, duas vezes por 
semana; Esporte, três vezes; 
Libras, uma vez; Teatro, uma 
vez; Dança, uma vez; Inglês, 
uma vez; Roda Crítica, uma vez; 
Sexualidade, uma vez; e 
Formação Humana, uma vez. 
Ginástica Rítmica, duas vezes e 
Judô, duas vezes na semana. 
- Visita a FEG-UNESP- 
Adolescentes e crianças gincana 
com o projeto de extensão. 
- FEST- Festival da Juventude 
Salesiana- momento cultural e 
artístico com a juventude em 
São Paulo/SP 

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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novos com maças; coreografias; apresentações das 
coreografias para o grupo. Preparação para 
apresentação no FEST. Aulas práticas com 
aquecimento, alongamento, passagem das coreografias 
individualmente e em grupo, montagem de 
movimentos com aparelho. 
Em danças urbanas, Hip Hop, foi trabalhado o 
processo de aprimoramento dos passos com a transição 
do OldSchool até o New School; Proporcionado a 
interação dos educandos; a expressividade; 
interpretação e compreensão dos sentimentos; 
desenvolvido a velocidade e coordenação motora 
através dos pés; ênfase na movimentação dos pés do 
educando; trabalhado o ritmo; ampliação da 
consciência corporal; despertando a musicalidade e a 
expressão artística, usando os pés.  
Os passos a serem executados foram trabalhados de 
forma que trouxesse o melhor entendimento ao 
educando, sendo assim, dado exemplos de assuntos da 
atualidade;  
Interligado realidades do cotidiano vinculados à dança, 
ao estilo; 
Proporcionando aos educandos a criatividade 
instantânea, transformando em dança seus desenhos 
preferidos, praticando em cima da música de seu 
gosto. No Esportes, foi desenvolvido um dia cultural, 

- Encontro com os responsáveis 
Casa Betânia. 
- Participação na Pré-
Conferência da Criança e 
Adolescente em Potim/SP. 
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com a separação de equipe e recreações direcionadas. 
Oficinas práticas de aprimoramento sobre as 
habilidades na modalidade futsal e vôlei; ajustamento 
dos fundamentos de ataque e defesa. Conhecimento 
sobre esquema tático no futsal e vôlei por meio de 
diálogo em equipe.  
Em Roda Crítica, foi refletido acerca do ‘Preconceito’, 
‘Violência e a cultura de paz’, presente em nosso dia-
a-dia, buscando suas raízes e encontrando saídas para 
romper com esses ciclos e efetivar uma cultura de paz. 
Na oficina de Sexualidade, foi trabalhado o tema 
‘Adolescência e Sexualidade’ na compreensão da 
adolescência como uma fase do desenvolvimento 
humano, com características próprias e como parte 
imprescindível para a construção do todo. 
Compreensão que o desenvolvimento do ser humano 
se dá de forma integral, através da interconexão de 
suas dimensões. Desenvolvido também o tema 
‘Afetividade’, com o intuito de compreender os 
aspectos mais relevantes dentro da afetividade, seu 
conceito e desenvolvimento. Em Formação Humana, 
foi desenvolvido o tema sobre ‘autoconhecimento’, por 
meio de uma dinâmica, na qual foi proporcionado um 
espaço para refletirem sobre si, partindo de sua história 
e trazendo elementos que contribuam para o 
autoconhecimento. 
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Em Judô, continuou-se com o treinamento e técnicas 
próprias da modalidade, com o intuito do 
fortalecimento da autoestima e a segurança do 
educando, através das atividades desenvolvidas com o 
estímulo e valorização do respeito, a concentração, o 
equilíbrio. Na oficina de Informática foi realizado o 
conhecimento das ferramentas de informática, por 
meio da prática visual e manual e de vídeos lúdicos. E, 
na oficina de Inglês, foi trabalhado a memorização dos 
vocabulários através de músicas escolhidas pelos 
educandos, que partissem de sua realidade. 

Como ampliação do universo informacional, 
cultural e artístico foi realizado a visita na FEG-
UNESP, na qual os estudantes do curso de extensão 
desenvolveram experimentos e gincanas com os 
adolescentes e as crianças. Também, oferecido pela 
Rede Salesiana de Acao Social o FEST- Festival da 
Juventude Salesiana em São Paulo/SP, na qual os 
adolescentes puderam explorar todos os tipos de 
cultura, esporte e lazer, proporcionando apresentações 
de dança, teatro, música e esportes de diversas 
modalidades, além de desenvolver o protagonismo dos 
educandos com as apresentações em dança e teatro. 

Participação na Pré-Conferência da Criança e 
Adolescente em Potim/SP, com a representação de oito 
jovens da Casa Betania, para dialogar junto com os 
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outros adolescentes do Projeto CAS São Geraldo, 
sobre os direitos sociais, com o objetivo de despertar o 
senso crítico, dialogar no espaço em sociedade, 
potencializar o protagonismo. 

Como uma forma coletiva de dar respostas as 
diversas demandas trazidas pelos usuários e suas 
famílias, foi realizado o Encontro dos Responsáveis, 
uma roda de conversa, na qual foi abordado o tema: 
‘Saúde psicológica da criança e adolescente’, como o 
stress, a depressão, automutilação, ansiedade. 
Abordado pela psicóloga convidada, Gilsi Rodrigues. 
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META 3 ATIVIDADES ESTRATÉGIAS IMPACTO SOCIAL 

Reuniões e formação com a Equipe 

Técnica, Avaliação do Projeto, 

Planejamento. 

- Avaliação com a Equipe Técnica sobre as atividades 

ofertadas; e o planejamento do final de semestre para o 

ano de 2019. 

- Reunião com a equipe de Educadores sociais, para 

avaliação da semana das atividades com os educandos 

e o planejamento para o mês seguinte. 

- Capacitação da equipe técnica no Encontro Nacional 

de Ação Social, onde foi discutido sobre os objetivos 

enquanto obra social salesiana, o atual cenário político 

brasileiro e a realidade juvenil, diante dos temas, 

convivência familiar, trabalho socioeducativo e 

direitos humanos. 

- Reunião com a Equipe 

Técnica, acontece 

semanalmente. 

- Reunião com a equipe de 

Educadores Sociais, acontece 

semanalmente. 

- ENAS- Encontro Nacional de 

Ação Social em São Paulo/SP. 

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- Passeio Museu de Cera 08/10/2018                      Fig. 2- Passeio Museu de Cera 08/10/2018                       Fig. 3- Contação de história 11/10/2018                          Fig. 4- Contação de história 11/10/2018 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                          Fig. 5- Visita a FEG-UNESP 16/10/2018                                       Fig. 6- Visita a FEG-UNESP 16/10/2018                               Fig. 7- Visita a FEG-UNESP 16/10/2018 
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            Fig. 8- FEST- Festival da Juventude Salesiana 20/10/2018                             Fig. 9- FEST- Festival da Juventude Salesiana 20/10/2018                  Fig. 10- FEST- Festival da Juventude Salesiana 20/10/2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     Fig. 11- Pré-Conferência Potim/SP 17/10/2018                            Fig. 12- Pré-Conferência Potim/SP 17/10/2018                                    Fig. 13- Pré-Conferência Potim/SP 17/10/2018   
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Fig.14- Avaliação Educadores 19/10/2018   Fig.15- Avaliação dos Educadores 19/10/2018            Fig.16- Encontro dos Responsáveis 24/10/2018                               Fig.17- Encontro dos Responsáveis 24/10/2018 
  

 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Arina Domingues Moreira 

Assistente Social 
CRESS 61.258 9ª Região 


