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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: outubro 

Técnico responsável: Fernanda Cristina da Silva 

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 

 

 

Setembro Cronograma de atividade mensal 

  

03 Reunião ordinária Secretaria Assistência Social 

18 Festa das crianças – Parque Ecológico 

22-23 Capacitação CMDCA 

24 Reunião com os pais 

28 Passeio ao Zoológico de São Paulo 

   

  

  



   
 

Casa Betânia 

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

Telefone: (12) 3126-4386 - casabetaniaguara@uol.com.br 

   CNPJ: 48.556.260/0003-36 

  

 

 

 

 

 

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, trinta 

e dois usuários pela manhã e sessenta 

e oito 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 seis 

usuários; seis atendimentos 

familiares; e sete atendimentos para 

inserções e um encaminhamento para 

o Conselho Tutelar. 

Foram realizadas reuniões para 

avaliação e monitoramento das 

atividades. Dentre elas, quatro 

reuniões de equipe técnica; quatro 

Redução das ocorrências de situações 

de vulnerabilidade social e 

fortalecimento de vínculos familiares 

e comunitários. 
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reuniões com educadores sociais e 

equipe técnica.  
 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                

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 outubro tiveram 

como norte a temática do ‘Onde estou’- 

onde me localizo geograficamente, quem 

são as pessoas com quem mantenho meus 

vínculos afetivos (pais, amigos, 

vizinho...) para identificar como eu me 

sinto em relação ao meu lugar no mundo. 

Na temática do dia das crianças, buscou-

se esclarecer sobre os direitos das 

crianças e adolescentes, trabalhando na 

ótica da prevenção. E também do 

‘Outubro Rosa’ – com as conscientização 

da prevenção do câncer de mama, em 

rodas de conversa com os educandos. 

Todas as oficinas perpassaram pelos 

eixos de ‘Convivência Social’, 

“Direito de Ser”, e ‘Participação’. 
Contribuíram ao sentimento de pertença, 

 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 



   
 

Casa Betânia 

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

Telefone: (12) 3126-4386 - casabetaniaguara@uol.com.br 

   CNPJ: 48.556.260/0003-36 

a construção 

da identidade, o direito de adolescer; a 

construir processos de sociabilidade; as 

relações de cidadania, a participação na 

sociedade; capacidade de 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. 

 

 

• Festa das Crianças – parque 

ecológico 
 

Participaram desta atividade, oferecida 

pela Secretaria de Assistência, as crianças 

de 6 à 15 anos que frequentam a Casa no 

período da manhã. 

O evento foi uma oportunidade para o 

estreitamento dos laços entre as crianças 

do projeto com as demais crianças da 

cidade, além do foco na diversão como 

objetivo principal. 

 

• Visita ao Zoológico em São Paulo 
 

Os usuários visitaram o Zoológico de São 

Paulo afim de desenvolver e sintetizar os 

conteúdos trabalhados no decorrer do 

ano, tais como as oficinas de saúde, meio 

ambiente, além de alinhar o projeto de 

vida com um futuro harmônico e 

no cotidiano das crianças e 

adolescentes atendidos; 
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sustentável, trabalhar o universo 

informacional bem como a preservação 

da natureza. 

 

 

• Integração Educadores e 

Educandos 
 

Foi um evento realizado com a finalidade 

de estimular a convivência e estreitar os 

vínculos afetivos entre educadores e 

educandos, e o processo de formação de 

identidade de cada um. Buscou-se, 

também, trabalhar a importância da 

participação de todos para além de uma 

disputa que só visa vitória. 

 

 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 

 

Foi construído neste mês um processo de 

construção de identidade para treinar 

como me expresso, através da massa 
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de modelar, como expresso o que 
gosto e minha localidade, etc, 
direcionado pela temática proposta do 
mês de ‘Onde estou’. 

 

✓ Inclusão digital 

 

Ensaio para festa das crianças, com 

propósito de gerar vínculos e buscar 

ideias na internet, foi trabalhado também 

jogos educativos de interação digital, 

também foi trabalhado o tema "com vejo 

minha casa" trabalho desenvolvido por 

meio da plataforma google maps para 

estimular o senso de pertença, e os 

vínculos comunitários. 

 

✓ Esporte 

 

Trabalhar a questão recreativa, por meio 

de jogos, bem como trabalhar valores 

comunitários por meio do futebol de rua, 

que apresenta uma dinâmica de respeito, 

partilha e inclusão. 

Foi trabalhado também a questão de 

saúde no espaço em que vivem, e das 

pessoas que vivem com os destinatários, 

afim de prevenir e melhorar a qualidade 

de vida do indivíduo e do coletivo dos 

quais está inserido 

 

✓ Rodinha Cultural 

Buscou-se por meio de artesanato 

expressar o ambiente onde se vive e 



   
 

Casa Betânia 

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

Telefone: (12) 3126-4386 - casabetaniaguara@uol.com.br 

   CNPJ: 48.556.260/0003-36 

também por meio de expressão 

corporal e teatro trabalhar a questão 

do que sentem no ambiente onde 

passam mais tempo, também foi 

trabalhado a questão do sono, do bem 

estar interno e externo, como motor  

principal para se expressar na 

comunidade 

 

 Período da tarde 

 

As atividades do mês de outubro tiveram 

como pano de fundo a temática do ‘Onde 

Estou’ utilizando 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 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. 
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 Comunicação oral e escrita 

 

Ao pensar na temática do mês ‘Onde 

Estou’ na prática, utilizou-se de várias 

estratégias, como, por exemplo, a 

exibição do filme ‘Na Quebrada’, com o 

intuito de refletir sobre as diferentes 

oportunidades que nos deparamos no 

decorrer da vida, bem como as diferentes 

configurações de famílias existentes. 

 

 Direitos Humanos e Inclusão 

Digital 

 

Buscou-se trabalhar na oficina por meio 

da interação digital a questão de: 

Identidade na Adolescência, Oficina 

sobre SELFIE - promover diferentes 

situações de registros e características 

pessoais. Montagem do Painel de Fotos, 

Identidade Família, Identidade Social, 

Sala Temáticas com cada Oficina sobre 

Identidade, Jogo interativo dos 

educandos e educadores 

 

 

 Esporte, Saúde e Meio Ambiente 

 
Foi trabalhado a questão da criatividade por 

meio de dinâmicas coletivas , trabalhou-se 

também, valores pertinentes ao cotidiano 

por meio do Futebol de rua, que apresenta 

uma dinâmica que estimula o cultivo de 

respeito, inclusão e partilha. 
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Buscou-se trabalhar a questão " onde se 

encontra a saúde na minha rua"  afim de 

aguçar a atenção dos usuários em relação a 

saúde no lugar onde vivem. e problematizar 

falta do que idealiza como necessário 

 

 

 Cultura e Expressão Corporal 

 

Por meio de, também, as aulas de teatro 

foi possível trabalhar como cada criança 

e adolescente se enxerga no mundo, quais 

as angústias e inseguranças e quais as 

possibilidades de superação dos desafios 

próprios de cada faixa etária. 

 

 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. 

 

 Direitos Humanos 

 

Tendo como norte a temática do mês de 

outubro, onde tratamos de ‘Onde Estou’, 

desenvolveu-se atividades como, por 

exemplo, a construção de uma 
bandeira que simbolize a identidade de 
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cada criança, para pensar a identidade 
social de cada um. 
 

 

 

 Esportes, Saúde e Meio Ambiente 
 

As atividades deste eixo pensam o 

esporte como ferramenta de 

autoconhecimento e da importância do 

trabalho em grupo, em equipe, da 

cooperação com o outro, onde cada um 

oferece suas qualidades em nome do bem 

coletivo. 

Foram desenvolvidas ‘brincadeiras de 

rua’, ‘futebol na praça’, ‘brincadeiras 

recreativas’, ‘relaxamento’. 

 

 

 Organização e Planejamento 

Levando em conta a temática ‘Onde 

Estou’, buscou-se trabalhar que, para se 

situar e se organizar, é necessário saber 

onde minha mente está alocada (interno) 

e onde meu corpo (externo) está. 

As oficinas, rodas de debate, passeios, 

foram de encontro a esse propósito, 

estimulando o senso de pertença social e 

coletivo. 

 

 

 Comunicação oral e escrita 
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Dentro da temática ‘Onde estou’ 

trabalhou-se o filme ‘Crush à altura’  para 

refletir sobre  como se dão as relações nos 

ambientes família/escola. 

 

 
OBS.: As temáticas das oficinas de 

Formação ao Mundo de Trabalho-FMT 

perpassaram pela identidade, afim de 

fortalecer os eixos, Direitos de Ser e 

Participação, para no mês seguinte ser 

trabalhado o projeto ‘Enactus’, oficina 

de empreendedorismo, em parceria com 

a FEG-UNESP. 
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                                                 Fig.1- Passeio Zoológico São Paulo                                                                Fig.2- Passeio Zoológico São Paulo       
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                                                    Fig.3- Integração EducadoresXEducandos                               Fig.4  Integração EducadoresXEducandos  
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                                                                              Fig.5/ Fig.6 Capacitação ‘CMDCA na Prática’ – com Carol Zanoti                  

     

 

                                                                                                                                                           

                                                              Fig.7 Reunião Ordinária Secretaria de Assistência                                     Fig.8  Reunião com a Psicóloga                 
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Ata em anexo. 

 

Objetivo Específico Meta 4 ESTRATÉGIAS IMPACTO SOCIAL 
De articulação 

Articular junto a rede 

socioassistencial, demais órgãos e 

políticas públicas. 

 1 reunião 

 

 

 

 Capacitação CMDCA 

Participação da Técnica responsável 

(assistente social) na reunião 

Ordinária do Conselho Municipal do 

Conselho da Criança e do 

Adolescente – CMDCA. 

 

Participação da Técnica responsável 

(assistente social) na Capacitação do 

CMDCA, denominada ‘CMDCA Na 

Prática’ – com Carol Zanoti. 

 

 

 

 

Redução, junto a outras políticas 

públicas, de riscos sociais, e 

fortalecimento da atuação em rede. 

 

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). 

 

A reunião socioeducativa perpassou 

pela mediação da psicóloga com o 

grupo de pais para refletirem sobre a 

importância do estreitamento dos 

laços afetivos entre eles, e como essa 

aproximação contribui para fortalece-

los enquanto pais, mas também 

enquanto moradores do mesmo 

território, onde um apoia o outro, 

Usuários com plena informação de 

seus direitos e deveres e exercício da 

cidadania. 
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Anexo 

                                                                                       Técnica responsável pelo Projeto, 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Fernanda Cristina da Silva 

Assistente Social 

  

 1 Reunião (Mensal) 

socioeducativa com público alvo e 

pais e responsáveis. 

contribuindo, dessa forma, com a para 

a resolução dos conflitos. 

 


