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RELATÓRIO TRIMESTRAL  
DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

     
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

 

INSTITUIÇÃO: Casa do Puríssimo Coração de Maria 

SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos. 

EDITAL/TERMO DE COLABORAÇÃO: nº 02/2018 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 de Janeiro de 2018 à 31 de Dezembro de 2021 

TÉCNICO RESPONSÁVEL: Mariana Brito Horta Nogueira 

OBJETIVO: Contribuir para o fortalecimento da identidade pessoal e coletiva de 100 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, de 2018 a 2021, 

por meio de atividades socioeducativas para que tenham seus vínculos familiares e comunitários fortalecidos. 

 

NÚMERO DE ATENDIDOS: 100 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos 
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  INFORMAÇÕES DO RELATÓRIO                                                                       NÚMERO DE ATENDIDOS 

                                                                            

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS - CRONOGRAMA 

Reuniões, eventos e atividades formativas: 

 

Abril  
05/04 – Participação Reunião do CMDCA; 
09/04 – Participação Reunião do CMAS; 
17 e 18/04 – Capacitação da Equipe Técnica e Monitores no Programa Direito e Cidadania da Paulus: Novas práticas para o cotidiano dos 
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;  
26 e 27/02 – Capacitação da assistente social fornecida pela editora PAULUS em parceria com o COMAS em São Paulo – SP. Tema: 
Elaboração de relatórios para inscrição e manutenção nos Conselhos Municipais de Assistência Social; 
28 à 01/05 – Participação na AJS Cup – São José dos Campos 
 
Maio 

07/05 – Reunião da comunidade Educativa  
09/05 - Pré–Conferência dos Jovens Líderes das Obras Sociais  
14/05 - Ciclo de convivência: Protagonismo, Política, Violência Verbal, Cidadania 

Número do relatório trimestral: 02 

Período do Relatório (mês/ano): Abril / Maio / Junho  

Nº de Atendidos 

MESES Abril / Maio / Junho 

EXECUTADAS 100 
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16/05 – Palestra do Combate ao Abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes com a Conselheira Mirelli   
17/05 – Participação dos Monitores e Equipe Técnica no Workshop da Campanha Municipal de Enfrentamento a Violência Sexual de Criança e 
Adolescente das 8hs às 12hs na Câmara Municipal. 
18/05 – Participação dos Usuários da Turma da Manhã na Caminhada da Campanha Municipal de Enfrentamento a Violência Sexual de Criança 
e Adolescentes   
De 21 a 24/05 – Semana do Brincar com a realização da Gincana Mariana  
23/05 – Participação do lançamento do Caderno 3 Identidade Carismática da Rede Salesiana de Ação Social sobre: Esquema de proposta 1. 
Sistema Preventivo e Direitos Humanos; 2. Educação Social,3. Preventividade  
30/05 – Com a paralisação da Greve dos Caminhoneiros adiantamos uma parada técnica para a Reunião da Comunidade Educativa para formação 
com A ir. Ana Luiza sobre Sistema Preventivo e Planejamento do mês e avaliação  
 

Junho 

04/06 – Participação na Reunião do CMAS 
07/06 – Festival Cultural do Cemari – Lorena 
07/06 – Participação Reunião do CMDCA 
15 e 16/06 – Participação na III Conferência dos Jovens Líderes RSB – São Paulo 
19/06 – Reunião com os Responsáveis (remarcado por causa da greve dos caminhoneiros em Maio) 
29/06 – Festa Junina da Família 
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METAS, ETAPAS E INDICADORES FÍSICOS PREVISTOS E EXECUTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

METAS  PREVISTO REALIZADO ESTRATÉGIAS ANEXOS 

Promover a integração 
entre os participantes e 

propiciar o 
desenvolvimento do 
protagonismo e da 
autonomia de 100 

crianças e adolescentes 
de 06 a 15 anos, entre 

2018 e 2021, a partir dos 
interesses, demandas, 

habilidades e 
potencialidades em 

esporte, cultura, meio 
ambiente, valores 

humanos; 

Oficinas socioeducativas 
de esporte, cultura, meio 
ambiente, dança urbana, 

formação humana de 
Segunda à Sexta-feira, 
das 8h às 11h30 e das 

13h às 16h30. 

520 horas de Esporte; 
315 h de Ginástica 
Rítmica e Teatro; 

280 horas de Educação 
Ambiental e Formação 
Humana; 208 horas de 

Dança Urbana  
 

90% da participação 
dos usuários;  

Listas de presença, 
descritivos das atividades 
nos relatórios mensais e 

fotografias 
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Semana do Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual da Criança e Adolescente – O engajamento da campanha teve início com a 

equipe de educadores, as crianças e os adolescentes da Casa do Puríssimo Coração participando da palestra com as Conselheiras Tutelares, 

Mireli Betti e Lilian explicando sobre o tema as criança e adolescente do projeto. Os educadores e equipe técnica participando do Workshop 

realizado na Câmara Municipal, organizado pelo CMDCA, no dia 17. E os usuários com os educadores participando da caminhada de mobilização 

do dia 18 de maio. 

 

Semana Mundial do Brincar 2018 – Aconteceu entre os dias 20 e 28 de maio, o tema norteador para a mobilização já foi escolhido: “Brincar de 

corpo e alma”. Essa proposta foi apresentada pela Aliança pela Infância e é um chamado para a criança estar inteira na brincadeira, na vivência 

e no desenvolvimento de seu ser e estar no mundo. Uma presença que pede espaço e tempo para o movimento, o gesto e o reconhecimento de 

seus sentidos.  

Dia 21 segunda-feira 

✓ Divisão dos grupos com nomes, relacionado à virtude do ser humano.  

✓ Construindo esculturas com o corpo  

✓ Bandeirinha da solidariedade  

✓ Chinelão 

✓ Campo minado  

✓ Sequência de cor  

✓ Dança  

 



 
________________________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Casa do Puríssimo Coração de Maria . CNPJ 48.556.260/0001-74 

Av. João Pessoa,677 . Guaratinguetá. SP . CEP 12515-010 . Tel. e Fax: 12 3125-7810 casadocoracao@terra.com.br . www.salesianas.org.br 

6 

Dia 22 Terça-feira 

✓ Stop 

✓ Pega a pega  

✓ Futebol 

✓ Músicas de animação  

✓ Colocar a caneta na garrafa 

✓ Qual é a Música? 

✓ Equilíbrio com o Skate  

Dia 23 Quarta-feira 

✓ Show de Talento  

✓ Verdadeiro ou Falso  

Dia 24 quinta-feira 

✓ Carta dos sonhos  

✓ Apresentação de coreografias de gratidão das oficinas  

✓ Brincadeiras livres de escolha dos educandos  

 

Dia 25 sexta-feira 

✓ Caça Tesouro  

✓ Dia do sujo  
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Pré Conferência e III Conferência dos Jovens Líderes  – No dia 09 de maio, a Casa do Puríssimo em conjunto com a Casa Betânia e o CEMARI, 
de Lorena, realizaram a Pré Conferência dos Jovens Líderes das Obras Sociais Salesianas, para formação dos educandos que representarão às 
entidades na III Conferência de Jovens Líderes das Obrais Sociais Salesianas acontecerá dia 15 e 16 de junho no Dom Bosco Itaquera - São Paulo 
SP. O tema é: Protagonismo juvenil e a participação política na construção da cidadania. Lema: #Sou Jovem da TransformAÇÃO do Brasil.  
Os delegados eleitos, representados pelos usuários adolescentes da turma da tarde, democraticamente para representar a Casa do Puríssimo 
Coração de Maria foram: Titulares: Luciano, Leticia, Yasmim e Gabrielli; Suplentes: Ana Laura e Pedro 
 
Formação Humana 
 
Oficina de Formação Humana: Na proposta pedagógica da Rede Salesiana de Ação Social, esta oficina está trabalhando os temas: Eu e o Outro? 
Olhar a própria Beleza?; Que sentido vou dar a minha vida? Afetividade x sentimentos; Corpo e Sexualidade e Identidade de Gêneros; Afetividade: 
Discutir e aprender o sentido do que afetividade além de perceber ela no cotidiano; Sexualidade: Clarear o conceito de sexualidade. 

 

Esporte 
 
Futebol: Atividade dando uma maior ênfase no desenvolvimento dos fundamentos básicos para se jogar futebol como: passe, domínio, condução, 
chute e posicionamento; Atividade para trabalhar em equipe, mostrando que cada um tem conhecimento que agrega ao time.  
No dia 03, o Prof. Rodolfo Zanin, treinador do time FAMILIA FUTSAL de Lorena, fez uma roda de conversas com os usuários.  
Basquete: Brincadeiras Lúdicas com a bola de Basquete; Atividades com objetivo de fazer relações com o uso com o basquete em si; relacionar 
e montar estratégicas de manipulação e uso de atividades diferenciadas para ensinar outras modalidades esportivas. 
Jogos: Atividade para trabalhar o coletivo dando importância na participação de todos para resoluções de problema perante acontecimento nos 
jogos; participação de todos nas atividades coletivas de jogos de tabuleiro onde cada um tem seu valor; Um olhar mais sensível e cooperativo com 
quem tem mais dificuldades nos jogos. 
 
Participação na AJS CUP – Campeonato Organizado pela Rede Salesiana em São José dos Campos com a participação de escolas e projetos 
sociais da Rede Salesiana. 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/sou?source=feed_text
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Educação Ambiental 

A oficina abordou sobre Reciclagem, preparando lixeiras para melhor separarem os resíduos gerados na casa. O seco (resíduos recicláveis) tem 
como destino a coleta seletiva municipal, já no úmido (resíduos orgânicos), os resíduos nele depositados serão utilizados na própria composteira 
gerenciada também pelos participantes. Ainda fez parte desta atividade uma breve apresentação para os funcionários, explicando a diferença entre 
eles e a importância desta ação diária, tudo isso preparado pelos próprios participantes. 
Plantios de orgânicos e alimentação saudável – Os usuários plantaram alface na horta circular de reutilização de pneus, área de horta, trabalharam 

na compostagem. As colheitas feitas pelos educandos são levados pelos mesmos para a casa. 

 

Ginástica Rítmica  

Por meio da Gr, foram realizadas atividades de preparação física especificas, tais como: Dinâmicas lúdicas, brincadeiras, trabalho individual e em 
duplas. Foram feitos trabalhos de “Centro’’, onde a ginasta aprende o alongamento. Exercícios de equilíbrio e concentração. Trabalho de ‘’diagonal” 
onde elas aprendem as caminhadas, saltos, saltérios e classe. Além de atividades no colchão onde elas aprendem elementos acrobáticos em 
duplas ou trios e assim aprende a colaborar com os colegas brincando de exercício de GR 
Atividades de aprimoramento das capacidades físicas com o trabalho de “Chão”: Grand batman frontal, lateral e dorsal. Incluir grau de dificuldade 
com espacart colocando altura (banco); Através de duplas, trios e grupos, realizar várias atividades com colchão para aprendizagem e 
aprimoramento dos pré-acrobáticos e acrobáticos; dinâmicas em grupos com aparelhos, para alongamentos e aprendizagem dos manejos; Ensaio 
da coreografia da competição do segundo semestre. Maiores da manhã: manutenção e melhora da coreografia. Menores: neste mês terminaram 
de aprender a coreografia até o final. Turma da tarde: Iniciei a ensinar a coreografia. 
 
 
Teatro 
Por meio do teatro, iniciamos a montagem performática teatralizada com duas turmas: Uma voltada para o tema da Campanha de Enfrentamento 
à Violência e Exploração Sexual; A segunda é sobre “Quem sou eu?”. A base da peça da Campanha é o livro do Estatuto da Criança e 
Adolescente, citando alguns direitos garantidos pela mesma, as músicas de base são:Appartt-Silizuim, Marisa Monte -Vejo Quem Sou Eu, De 
toda cor-Renato Luciano; Herthbreaker-Alama Shakes e Coreografia Ppp-24k-Bruno Mars. 
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A Campanha de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual foi tema dos ensaios da turma da manhã com a música Somewhere Only We 
Know, regravada pela cantora Lily Alens, que por meio da expressão corporal mostraram o sofrimento de crianças e adolescentes que são vítimas 
de abuso sexual. A apresentação da coreografia aconteceu no dia 18 de maio, na finalização da caminha da Praça Conselheiro Rodrigues Alves.  
 
A turma da oficina preparou uma performance teatralizada com o tema “Quem Sou Eu?”, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, 
citando alguns direitos garantidos pela mesma, as músicas de base são: Tão Lindas Estás – Adriana; Coreografia Ppp-24k-Bruno Mars; Shekinal 
– Walmir Alencar, no desenvolvimento desta apresentação os educandos aprenderam como se trabalha com gravação de vozes e edição de áudio, 
o que foi um incentivo na dedicação da oficina. 
 

Festival Cultural do Cemari – Os educandos do teatro e da dança participaram do 2º FESTIVAL CULTURAL CEMARI, em Lorena, com tema: 
"Nem mais, nem menos, somos todos iguais”, com a participação de entidades sociais de Lorena. 
 

III CONFERÊNCIA DOS JOVENS LÍDERES RSB 

Nos dias 15 e 16 de junho de 2018 aconteceu a III Conferência de Jovens Líderes das Obrais Sociais Salesianas na Obra Social Dom Bosco 
Itaquera em São Paulo SP. A Conferência foi organizada pelo Grupo de Trabalho de Articulação Política da RSB-Social (Polo SP) e teve como 
Tema: Protagonismo juvenil e a participação política na construção da cidadania. E o Lema: #Sou Jovem da TransformAÇÃO do Brasil. 
 
Os delegados e usuários eleitos democraticamente participantes da Conferência da Casa do Puríssimo Coração de Maria foram: Luciano, Leticia, 
Yasmim e Gabrielli. O objetivo da conferência foi fomentar o controle social e o exercício da cidadania.  
 
Estrategicamente toda a programação dos dois dias de evento foi pensada nos moldes de uma Conferência de Direitos e Políticas Públicas, como 
a Conferência de Assistência Social e a Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente, justamente para fomentar a participação dos 
adolescentes e jovens nesses espaços de controle social após retornarem aos seus municípios.  
 
Além de Guaratinguetá estiveram presentes mais de 80 adolescentes, jovens e educadores dos municípios de Americana, Araraquara, Araras, São 
Carlos, Campinas, Lorena, Pindamonhangaba e São Paulo Capital.  
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No dia 15 de junho ao chegarem os adolescentes fizeram o credenciamento, receberam o material e logo depois participaram da plenária de 
aprovação do regimento interno, onde vários usuários fizeram seus destaques e participaram da construção do evento. Após o jantar os 
adolescentes e jovens receberam orientações sobre a estrutura/acomodação e tiveram um momento de convivência para troca de experiência e 
lazer livre. 
 
No dia 16 de junho após o despertar e o café da manhã, houve a abertura dos trabalhos com a Palestra sobre tema: #Sou Jovem da TransformAÇÃO 
do Brasil. Ao final houve o momento de debate e manifestação dos adolescentes e jovens e então os usuários foram divididos de forma aleatória e 
encaminhados aos trabalhos em grupo para o levantamento de propostas. Após o almoço houve a apreciação e aprovação das propostas e também 
das moções. Às 17h30 a Conferência se encerrou e os jovens retornaram para seus municípios com uma rica bagagem e novas experiências para 
compartilhar com os demais colegas em âmbito local. 
 

Reunião com responsáveis  

Objetivo 2 Aprimorar a relação de 65% das 
famílias com os usuários 

visando o fortalecimento da 
família por meio de reuniões, 
encontros e atendimento da 
equipe técnica, entre 2018 e 

2021; 

Reunião realizada no dia 19 de 
Junho, data mudada em razão da 
greve dos caminhoneiros em 
Maio. E foi realizada a Festa 
Junina da Família, com ação de 
educação ambiental leve o seu 
copo, para conscientizar do uso do 
plástico e da reciclagem. 

Participaram 63% dos familiares 
na reunião,  

 
Na Festa Junina da Família teve 

apresentação de danças, 
quadrilhas, brincadeiras e comidas 

típicas, tudo gratuitamente, 
visando o fortalecimento de 
vínculos e apresentação das 

atividades realizadas no primeiro 
semestre pelos usuários. 

 

Lista de Presença; 
Relatório de Junho e 

Fotos. 
 

 

As famílias foram recebidas pela assistente social Mariana Horta, o coordenador Pedagógico Fabiano e estagiária de Serviço Social Ana Laura. Ao se acomodarem os 

responsáveis puderam ver fotos projetadas da III Conferência de Jovens Líderes. 
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Após a abertura e os informes sobre o calendário e os eventos, os responsáveis assistiram uma apresentação do grupo de Ginástica Artística do 
período da manhã. 
 
Logo em seguida a Irmã Elza fez um bate-papo com as famílias sobre relação e afetividade no contesto das novas gerações.  
Ao final a Irma Elza parabenizou os delegados da Casa Do Puríssimo Coração de Maria e entregou os certificados de participação na III Conferência 
Salesiana de Jovens Líderes. 
 
FESTA JUNINA  
Assim como nos anos anteriores, apostamos na estratégia da Festa Junina da Família como um espaço de confraternização e convivência. Mais 
uma vez a festa foi um sucesso e atingiu seu objetivo. A decoração foi pensada carinhosamente com detalhes resgatando a Seleção Brasileira 
nesse ano de copa do mundo. Tivemos a participação de uma média de 300 pessoas, entre usuários, educadores, familiares e amigos. A festa 
teve apresentações, momento de dinâmica com os pais/responsáveis, quadrilha, fogueira e muita comida típica.  O convite foi realizado ao CRAS 
e ao órgão gestor que não puderam estar presentes.  
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Ciclo de Convivência 

Objetivo 3 Atuar com abordagem preventiva para 
superação dos riscos e violência que 
afetam as 100 crianças e os 
adolescentes de 06 a 15 anos, por meio 
de encontros educativos com temas de 
interesse geral ou específico a cada 
faixa etária como: violência, 
sexualidade, nutrição, meio ambiente, 
drogadição, mercado de trabalho, 
bullying, projeto de vida; numa proposta 
de melhoria da qualidade de vida entre 
2018 e 2021; 

Foi desenvolvido uma 
Convivência com os 

temas: Violência Verbal, 
Política, Protagonismo e 

Cidadania.  

Atingiu 80% da meta 
programada com a 

presença dos 
educandos nas oficinas 

Lista de Presença; Relatório 
de Maio e Fotos. Resultado: 
Os temas escolhidos foram 
definidos a partir da 
observação dos educadores 
durante as oficinas e 
recreação. A proposta é 
incentivar a reflexão 
analisando seus próprios 
atos. Nas pesquisas 
avaliativas, os educandos 
apontaram a dificuldade de 
mudar de atitudes, do 
desconhecimento dos 
temas como protagonismo, 
política e cidadania, 
aplicado ao seu cotidiano. 
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ATENDIMENTO SERVIÇO SOCIAL 

 

Após um caso de abuso ser relatado por um dos adolescentes, a assistente social identificou a necessidade de adiantar a discussão sobre 

a temática de Abuso e exploração sexual (prevista para o mês de maio) para a turma 03 (12-15 anos). Para isto, foi utilizado como estratégia, o 

filme “O Silencio de Lara”, seguido por uma roda de conversa, onde a assistente social acompanhada pela estagiaria de psicologia respondeu 

algumas duvidas e desmistificou algumas questões acerca do assunto. Após o filme, mais dois novos casos foram partilhados pelas adolescentes, 

a assistente social fez o encaminhamento da família para o CREAS e acompanha os casos. O tema de abuso e exploração sexual ainda será 

fortalecido durante a campanha do mês de maio em parceria com o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.  

Destacamos a participação dos educadores (monitores) e equipe técnica no curso realizado pela editora Paulus no município de Cruzeiro – 

SP, sobre: Novas práticas para o cotidiano dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. O curso foi muito interessante e segundo 

avaliação dos educadores, os mesmos já estão utilizando as práticas e materiais (kit de livros) abordados na formação. Percebe-se uma extrema 

carência de formações voltadas aos educadores das entidades sociais do município. Aproveitamos a oportunidade para solicitar parceria com a 

Secretaria Municipal de Assistência Social para formação continuada dos trabalhadores da rede privada do SUAS. 

Algumas crianças e adolescentes (parte do público prioritário do projeto) ainda estão aguardando o cartão de ônibus, fornecido até então 

sem qualquer tipo de problema pela SMAS. Desde o ano passado os nomes foram enviados ao CRAS e as famílias e usuários aguardam a licitação. 

Tais usuários que não tem condições de pagar pelo transporte estão impossibilitados de comparecer ao projeto. A assistente social por sua vez 

não fez o desligamento desses usuários por entender que a ausência não estar ocorrendo por falta de interesse e sim por uma retirada de direito 

da família e usuários do SCFV.  



 
________________________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Casa do Puríssimo Coração de Maria . CNPJ 48.556.260/0001-74 

Av. João Pessoa,677 . Guaratinguetá. SP . CEP 12515-010 . Tel. e Fax: 12 3125-7810 casadocoracao@terra.com.br . www.salesianas.org.br 

14 

 

Por meio do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, a assistente social da entidade participou no dia 26 e 27 de abril da 

capacitação fornecida pela editora PAULUS em parceria com o COMAS em São Paulo – SP. O tema foi: Elaboração de relatórios para inscrição e 

manutenção nos Conselhos Municipais de Assistência Social. Segundo a técnica, a capacitação foi muito interessante, pois além da oportunidade 

de entender como funciona a dinâmica das certificações de um município de grande porte, a mesma pode participar de troca de experiencias e 

vivencia junto aos técnicos das demais entidades, o que reflete e fortalece diretamente o nosso trabalho.   

Durante o mês de maio, demos continuidade ao tema da campanha de enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual. A entidade participou 

ativamente dos eventos municipais organizados pelo CMDCA, tais como o workshop e a caminhada. Foram realizadas reflexões junto aos 

educandos nas oficinas, e mais um novo caso de abuso foi relado, os devidos encaminhamentos foram feitos. 

Um dos destaques do mês foi a participação dos adolescentes da turma 03 (manhã e tarde) na Pré-Conferência de Jovens Líderes realizada 

na Casa Betânia. Os temas trabalhados foram: Protagonismo Juvenil, Políticas Públicas e Controle Social. Convidamos um militante jovem de 

movimento social do município que partilhou sua experiencia e mostrou o quão importante é a organização popular e a luta pelos direitos sociais 

da juventude. Em seguida os grupos da Casa do Puríssimo, Casa Betânia e Cemari se reuniram e elegeram 04 delegados que representarão cada 

casa na III Conferência de Jovens Líderes da Rede Salesiana de Ação Social. 

Colocamos novamente a problemática sobre o não recebimento do cartão do passe de ônibus, agora na reunião do CMDCA. A coordenadora 

Fátima do CRAS parque São Francisco se comprometeu em buscar mais informações junto ao gestor da pasta da Secretaria de Assistência Social. 

O retorno já foi dado que o processo se encontra em andamento e será liberado em breve. Agradecemos o empenho e atenção da coordenadora 

do CRAS e estamos aguardando.  



 
________________________________________________________________________________________ 
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Outra problemática que se apresenta é sobre os encaminhamentos realizados pela assistente social a rede, principalmente para a secretaria 

de saúde, as famílias relatam grande dificuldade de acesso, como no caso de atendimento psicológico (as consultas são difíceis para marcar e o 

reagendamento demorados, o que impacta no acompanhamento e em um diagnóstico mais seguro). Há dificuldade e falta de profissionais para 

criança e adolescentes (neurologista infantil, psiquiatra infantil e pediatra). 

Destaque positivo do mês foi a preparação do grupo de delegados para a III Conferência dos Jovens Líderes. Além da participação na Pré-

Conferência, no dia 11 de junho, Camila do movimento Revelia, jovem e militante pelos direitos da juventude de Guaratinguetá fez uma roda de 

conversa com os usuários, contou da sua trajetória nos movimentos sociais, as pautas de luta e também os resultados obtidos. O objetivo desse 

momento foi motivar os jovens através de exemplos dentro do seu próprio município sobre a importância do papel social, da união e organização 

popular para garantia e efetivação de seus direitos.  

A roda de conversa foi muito produtiva, assim com a Conferência em si (já reparada anteriormente) que aconteceu no dia 15 e 16 de junho. 

Os adolescentes, acompanhados pela educadora social deram seus primeiros passos no contexto da participação política, além de desbravarem 

(mesmo que rapidamente) o espaço urbano da capital de São Paulo. 

No dia 20 de junho aconteceu a formação do Conselho Regional de Serviço Social (Núcleo Vale Histórico) sobre Política Pública de 

Assistência Social e o Controle Social presidida pela Prof.Dr. Eliza Brisola, onde a categoria reforça a importância de fomentar esses espaços de 

participação bem como a formação de base. 

No dia 26 de junho reuniu-se na Casa do Puríssimo Coração de Maria Grupo as entidades que possuem Termo de Colaboração (Edital 

01/2017) em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social de Guaratinguetá para desenvolvimento do "Serviço de Convivência e 



 
________________________________________________________________________________________ 
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Fortalecimento de Vínculos" (2018 - 2021). O objetivo foi refletirmos sobre a parceria, discutir pautas comuns, pensar enquanto grupo novas 

estratégias e mobilização de enfrentamento ao sucateamento da Assistencia Social em âmbito municipal.  

 
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO 

  

Guaratinguetá, 20 de julho de 2018. 

 

 

_________________________              _____________________________ 
Maria Guadalupe Lara Bricenõ                     Mariana Brito Horta Nogueira 
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