
   
 

Casa Betânia 

Rua Haydée de Castro Oliveira, 11 -COHAB Bandeirantes - 12517-040 Guaratinguetá - SP 
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 Relatório Mensal  

Instituição: Casa Betânia de Guaratinguetá 

Serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/ Proteção Social Básica 

Edital/Termo de Colaboração: (TC): Edital 01/2017- TC 03/2018 

Período de Execução: Julho 

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 

 

 

Julho Cronograma de atividade mensal 

04/07 Reunião Ordinária CMDCA 

11/07 Reunião Socioeducativa 

15/07 a 19/07 Semana de Planejamento 

Todo Mês Julho Colônia de Férias 
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Objetivo Específico Meta 1 ESTRATÉGIAS IMPACTO SOCIAL 
De atendimento 

Prestar atendimento de no mínimo 3 

horas diárias, especificando o turno e 

cinco vezes por semana. 

✓ Atender 65 crianças e 

adolescentes de 06 a 15 anos. 

 

✓ Atender 35 adolescentes de 15 

anos e um mês a 17 anos. 

 

Atendimento diário de cem crianças e 

adolescentes, sendo dois turnos, vinte 

e nove usuários pela manhã e setenta 

e um no período da tarde. Setenta e 

oito crianças e adolescentes de 06 a 15 

anos e Vinte e dois adolescentes de 15 

anos e um mês a 17 anos.  

Foram oferecidos lanches nos dois 

períodos; e utilizado das estratégias 

como, atendimento e 

acompanhamento individual de um 

usuário; quatro atendimentos 

familiares; duas visitas técnicas no 

Conselho Tutelar e Escolar; e dois 

atendimentos para inserções. 

Foram realizados formações e 

planejamento para avaliação e 

monitoramento das atividades. As 

formações perpassaram sobre os 

objetivos do Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, 

suas diretrizes e o desenvolvimento de 

novas propostas de atividades como 

estratégias para o cumprimento do 

Plano de Trabalho. 

Redução das ocorrências de situações 

de vulnerabilidade social e 

fortalecimento de vínculos familiares 

e comunitários. 
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                                     Fig. 1- Semana de Planejamento                                                                                   Fig. 2- Semana de Planejamento 
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Objetivo Específico Meta 3 ESTRATÉGIAS IMPACTO SOCIAL 
De Convivência 

Possibilitar acessos a experiências e 

manifestações artísticas, culturais, 

esportivas e de lazer, com vistas ao 

desenvolvimento de novas 

sociabilidades. 

✓ 7 oficinas; na faixa etária de 6 a 15 

anos. 
 

✓ 6 oficinas; na faixa etária de 15 e 

um mês a 17 anos. 

 

As atividades do mês de Julho 

aconteceram de forma mais atrativa, 

devido ao recesso do período escolar, 

para todas as faixas etárias. Ocorreu a 

Colônia de férias durante todo o mês, 

no qual realizaram brincadeiras 

lúdicas, de convivência. Realizaram 

jogos livres e direcionados, bem como 

gincanas. Algumas das brincadeiras 

desenvolvidas foram, ‘ a corrente’; 

dança da cadeira; dinâmica da 

cadeira; estafeta; corrida do balão; 

estátua; adivinhe o desenho; coelho 

sai da toca; caça ao tesouro; jogos 

teatrais. Jogos livres direcionados, 

como futsal e vôlei; e os jogos de 

mesa, como ping pong; tacobol; 

pebolim; xadrez; dama e quebra-

cabeça. 

As atividades atingiram os eixos de 

‘Convivência Social’, “Direito de 

Ser”. Contribuíram ao sentimento de 

pertença, o direito de adolescer; a 

construir processos de sociabilidade; 

as relações de cidadania; capacidade 

de comunicar-se; desenvolver novas 

relações sociais; de encontrar 

soluções para os conflitos do grupo; 

✓ Capacidade de demonstrar 

emoção, autocontrole e de 

interação no processo de 

fortalecimento de vínculos 

interpessoal, institucional, 

familiar e comunitário, tais como:   

ser cortês; comunicativo; 

desenvolver novas habilidades 

sociais, culturais e artísticas; 

diminuição de conflitos pessoais 

e/ou em grupo; realização de 

tarefas coletivas. 

 

✓ Redução das expressões de 

vulnerabilidades sociais presentes 

no cotidiano das crianças e 

adolescentes atendidos; 
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realizar tarefas em grupo; estimular o 

protagonismo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Fig.1- Atividade recreativa                                                                        Fig.2- Atividade recreativa          
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                         Fig.1- 04/07/2019 Reunião ordinária CMDCA                                            Fig.2- 04/07/2019 Reunião ordinária CMDCA                                      

 

 

 

Objetivo Específico Meta 4 ESTRATÉGIAS IMPACTO SOCIAL 
De articulação 

Articular junto a rede 

socioassistencial, demais órgãos e 

políticas públicas. 

✓ 1 reunião Participação da Técnica Responsável, 

assistente social, na reunião Ordinária 

e Extraordinária do Conselho 

Municipal da Criança e do 

Adolescente-CMDCA. 

Redução, junto a outras políticas 

públicas, de riscos sociais, e 

fortalecimento da atuação em rede. 
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                                          Fig. 1- 11/07 Reunião socioeducativa                                        Fig. 2- 11/07 Reunião socioeducativa                            

Objetivo Específico Meta 5 ESTRATÉGIAS IMPACTO SOCIAL 
De Participação e controle social 

Oportunizar o acesso às informações 

sobre direitos e sobre participação 

cidadã, estimulando o 

desenvolvimento do protagonismo 

dos usuários; 

✓ 1 Participação (Bienal) dos 

usuários em Conferência 

Municipal. 

 

✓ 1 Participação (Anual) dos 

usuários em ações de assuntos 

relevantes (caminhadas; palestras; 

etc). 

 

✓ 1 Reunião (Mensal) 

socioeducativa com público alvo e 

pais e responsáveis. 

✓ Reunião Socioeducativa 

Realizado uma reunião 

socioeducativa com o público alvo 

pais e responsáveis, com a temática 

sobre “Conflitos familiares e a relação 

afetiva“. O encontro trouxe reflexões 

sobre a relevância da afetividade no 

desenvolvimento da criança e do 

adolescente, relacionando ao amparo 

e a proteção familiar e os reflexos dos 

conflitos vivenciados cotidianamente 

na vida dos usuários.  

Usuários com plena informação de 

seus direitos e deveres e exercício da 

cidadania. 
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Anexo 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente convoca para a reunião no dia 04 de Julho, quinta-feira, das 8h às 11h, na Secretaria Municipal 

de Assistência Social, na Rua Dom Bosco, 07 - São Benedito. 

 

Pauta: 

1- Análise da plenária do CMDCA de recursos de candidatura ao Conselho Tutelar 

2 - Pesquisa com a educação conforme tratado na reunião anterior 

3 - Análise de documentos das organizações conforme solicitado pelo CMDCA 

 

Atenciosamente 

Luciana Silva 

                                                           
                                                                   

Técnica responsável pelo Projeto, 

 

 

___________________________ 

Arina Domingues Moreira 

Assistente Social 

 


