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CNPJ: 48.556.260/0003-36 

 

 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: Junho 

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 

 

 

Junho Cronograma de atividade mensal 

06/06  Reunião Ordinária CMDCA 

03/06 a 06/06 Semana do Meio Ambiente 

07/06 Reunião Extraordinária CMDCA 

07/06 Festival Cultural em Lorena/SP 
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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 oferecidas as refeições e 

lanches nos dois períodos; e utilizado 

das estratégias como, atendimento e 

acompanhamento individual de treze 

usuários; nove atendimentos 

familiares; uma visita domiciliar e 

duas visitas técnicas no Conselho 

Tutelar; e três atendimentos para 

inserções. 

Foram realizadas reuniões para 

avaliação e monitoramento das 

atividades. Dentre elas, duas reuniões 

de equipe técnica; duas reuniões com 

educadores sociais e equipe técnica. E 

uma formação para toda equipe com a 

temática “ Educação e violências, 

desafios e perspectivas”. 

Redução das ocorrências de situações 

de vulnerabilidade social e 

fortalecimento de vínculos familiares 

e comunitários. 
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                                 Fig. 1- 17/06/19- Capacitação para a equipe                                        Fig. 2- 17/06/19- Capacitação para a equipe 

                                                                                                        

                                

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 Junho 

tiveram como norte a temática do 

‘Meio Ambiente’ e utilizado as 

estratégias em oficinas. 

Todas as oficinas perpassaram pelos 

eixos de ‘Convivência Social’, 

“Direito de Ser”, e ‘Participação’. 

Contribuíram ao sentimento de 

pertença, a construção da identidade, 

o direito de adolescer; a construir 

processos de sociabilidade; as 

relações de cidadania, a participação 

na sociedade; capacidade de 

✓ 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. 
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comunicar-se; desenvolver novas 

relações sociais; de encontrar 

soluções para os conflitos do grupo; 

realizar tarefas em grupo; estimular o 

protagonismo; o desenvolvimento do 

senso crítico; a ampliação do universo 

informacional. 

 

• Visita ao Parque ecológico- 

semana do Meio Ambiente 

As crianças e adolescentes do período 

da manhã e tarde, visitaram o Parque 

Ecológico, na presença do policial 

ambiental, no qual explicou a 

importância da preservação do meio 

ambiente e apresentou as infrações 

ambientais que ocorrem 

cotidianamente. 

• Apresentação de danças 

urbanas e teatro no Festival 

Cultural de Lorena/SP  

As crianças e adolescente do período 

da tarde, realizaram uma apresentação 

de hip-hop e uma peça teatral no 

festival cultural da rede salesiana de 

ação social. A peça chama-se ‘Do 

médico a palhaço todo mundo tem 

esse estardalhaço’, teve o objetivo de 

refletir a importância da alegria e o 

bom humor na vida das pessoas. As 

apresentações foram fruto de um 

✓ Redução das expressões de 

vulnerabilidades sociais presentes 

no cotidiano das crianças e 

adolescentes atendidos; 
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potencial e o desenvolvimento das 

habilidades dos educandos 

demonstrado cotidianamente nas 

atividades propostas, no qual foi 

possível resgatar a autoestima e o 

protagonismo dos usuários. 

 

• Período da Manhã 

Na faixa etária de 6 a 15 anos foi 

trabalhado as oficinas de: Leitura 

Lúdica; Esporte; Rodinha cultural; 

Inclusão Digital; Direitos Humanos; 

Cultura/Expressão Corporal; 

Esporte/Saúde e meio ambiente; 

Comunicação oral e escrita;  

 

✓  Leitura lúdica 

Desenvolvendo a temática do ‘Meio 

Ambiente’, as crianças assistiram 

vídeos e realizaram atividades para 

colorir desenhos sobre os pequenos 

atos de cidadania para a preservação 

do meio ambiente. Assim também, 

participaram da contação de história 

com fantoches no cantinho de leitura. 
 

✓ Inclusão digital 

Em continuidade, as atividades do 

mês anterior trabalharam a temática 

da solidariedade por meio de vídeos e 

atividades lúdicas, bem como 
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reflexões sobre o valor da amizade e o 

respeito com o próximo. E para 

trabalhar o sentido de pertença, 

construíram um vídeo com fotos das 

atividades desenvolvidas no primeiro 

semestre e o significado da Casa 

Betânia para os educandos. 

 

✓ Esportes 

Em comemoração à Semana do Meio 

Ambiente, assistiram um filme 

educativo da turma da Mônica: “Um 

Plano para Salvar o Planeta”. E para 

desenvolver o processo cognitivo, o 

controle corporal, a memória, o tato e 

a interação entre amigos trabalharam 

com as brincadeiras populares como, 

‘circuitos’, ‘amarelinha’, ‘quente ou 

frio’ e ‘cabra cega’. 

 

✓ Rodinha Cultural 

Com o intuito de desenvolver as 

habilidades e as potencialidades, 

trabalharam com a expressão corporal 

e artística, por meio dos ensaios de 

peças teatrais e a confecção do 

cenário. E trabalharam a temática do 

‘Meio Ambiente e a sua preservação’, 

desenvolvendo a atividade ‘O bom 

dinossauro’. 
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• Período da Tarde 

 

✓ Comunicação oral e escrita 

Desenvolvendo a temática do ‘Meio 

Ambiente’, refletiram através de 

vídeos educativos e realizaram 

confecções de embalagens artesanais 

com garrafas pets. E também, 

trabalharam histórias em quadrinhos e 

os heróis da nossa história, como 

Nelson Mandela, a Marielle Franco e 

o Bernardo Boldrini. 

✓ Direitos Humanos 

Afim de resgatar o histórico da 

identidade dos usuários, construíram 

um varal, constando fotos, escritas, 

frases, dedicatórias e as lembranças 

sobre suas histórias. Do mesmo modo, 

desenvolveram a temática sobre a 

solidariedade, através de reflexões em 

roda de conversa e ações solidárias 

nas dinâmicas em oficina. 

 

✓ Esportes Saúde e Meio 

Ambiente 

Para desenvolver o processo 

cognitivo, o controle corporal, o 

trabalho em equipe, desafios e 

superações, realizaram recreações 

como atividade de ‘circuito 

psicomotor’, ‘cabra cega’, 
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‘joquempô’, ‘pato ganso’, ‘mamãe da 

rua’ e ‘pega pega nas linhas’. Do 

mesmo modo, realizaram uma 

atividade, ‘a vivência da deficiência 

visual’, com o intuito de se colocar 

diante da realidade do outro e resultou 

em empatia e solidariedade dos outros 

colegas durante a prática da atividade. 

 

✓ Cultura e Expressão Corporal 

Desenvolveram atividade lúdica sobre 

o ‘Meio Ambiente’ refletindo sobre a 

sua preservação. Assim também, 

trabalharam com os ritmos através das 

músicas que perpassaram ao longo da 

cultura brasileira.  

Na expressão corporal, danças 

urbanas, foi apresentado os ritmos e o 

contexto histórico africano e ensaios 

para o Festival Cultural, Hip-Hop e a 

peça Teatral. 

• Período da Tarde 

Para a faixa etária de 15 anos e 

um mês a 17 anos, a Formação ao 

Mundo do Trabalho, foi oferecido as 

oficinas de: Inclusão Digital; Direitos 

Humanos; Cultura/Expressão 

Corporal; Esporte/Saúde e meio 

ambiente; Comunicação oral e 

escrita; Organização e Planejamento. 
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✓ Direitos 

Em conjunto com a oficina de 

Organização e Planejamento, 

desenvolveram dinâmicas para falar 

sobre a identidade, projeto de vida, o 

protagonismo e a sua relevância. 

 

✓ Esportes, Saúde e Meio 

Ambiente 

Para desenvolver o processo 

cognitivo, o controle corporal, o 

trabalho em equipe, desafios e 

superações, realizaram recreações 

como atividade de ‘circuito 

psicomotor’, ‘cabra cega’, 

‘joquempô’, ‘pato ganso’, ‘mamãe da 

rua’ e ‘pega pega nas linhas’. Do 

mesmo modo, realizaram uma 

atividade, ‘a vivência da deficiência 

visual’, com o intuito de se colocar 

diante da realidade do outro e resultou 

em empatia e solidariedade dos outros 

colegas durante a prática da atividade. 

Em desenvolvimento a temática de 

Saúde e Meio Ambiente, iniciaram o 

planejamento e estratégias para iniciar 

uma horta. 

 

✓ Organização e Planejamento 

Em conjunto com a oficina de 

Direitos, e através do filme 
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‘Gladiador’ trabalharam sobre o 

protagonismo, a liderança, projeto de 

vida e identidade, com o intuito de 

refletir o quanto é necessário se 

reconhecer e desenvolver a resiliência 

humana para a Formação ao Mundo 

do Trabalho. 

 

✓ Comunicação oral e escrita 

Trabalharam histórias em quadrinhos 

e os heróis da nossa história, como 

Nelson Mandela e o trabalho na sua 

época, a Marielle Franco e a sua luta 

pelos Direitos Humanos. E refletiram 

sobre a comunicação atual para a 

Formação ao Mundo do Trabalho, 

resgatando autoestima e a identidade, 

por meio de dinâmicas. 
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                        Fig.1- Oficina de rodinha cultural na praça                                   Fig.2- Visita ao Pq. Ecológico- Semana do Meio Ambiente             

 

 

 

 

 

 

             

 

 

                Fig.3- Apresentação Festival Cultural em Lorena                                         Fig.4- Apresentação Festival Cultural em Lorena 
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                         Fig.1- 06/06/2019 Reunião ordinária CMDCA                                            Fig.2- 06/06/2019 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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Lista de presença em anexo. 

                                                  

                                                                                                                       

                                                          

 

 

 

 

 

 

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 

Foi realizado uma reunião 

socioeducativa com o público alvo 

pais e responsáveis, com a temática 

sobre “Os desafios vivenciados pelas 

famílias“. O encontro, caracterizado 

pela figura feminina, na presença dos 

responsáveis em sua grande maioria, 

trouxe reflexões sobre os diversos 

desafios enfrentados no seio familiar, 

perante a relação entre pais e filhos e 

a dupla jornada de trabalho da Mulher 

na sociedade contemporânea. 

Usuários com plena informação de 

seus direitos e deveres e exercício da 

cidadania. 
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Anexo 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

                                                                    

                                                                                          Fig. 1- 06/06/19- Reunião Socioeducativa 

Técnica responsável pelo Projeto, 

 

 

___________________________ 

Arina Domingues Moreira 

Assistente Social 

 


