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RELATÓRIO TRIMESTRAL 

DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 

VÍNCULOS 
 

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 120 

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: 120 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos 

 

           

  INFORMAÇÕES DO RELATÓRIO                                                                        

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Número do relatório trimestral: 03 

Período do Relatório (mês/ano): julho/agosto/setembro - 2019  
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 

Prestar atendimento de no mínimo 3horas diárias, especificando o turno e cinco vezes 

por semana. 

 

 

 

ESTRATÉGIAS/IMPACTO SOCIAL 

Conforme objetivo especifico, como previsto, foi prestado o atendimento à 120 

crianças/adolescentes de segunda à sexta das 8h às 11h30 e das 13 às 16h30. 

Tendo como meta a redução das vulnerabilidades sociais apresentadas no cotidiano dos 

usuários, avaliamos que através das atividades em formato de oficina e a formação 

continua da equipe, conseguimos impactar positivamente na vida do usuário. Destacamos 

que a reflexão sobre importantes temas, como racismo, homofobia, valorização da 

mulher, vem sendo priorizada durante as atividades, onde é possível avaliar uma melhora 

significativa nas relações entre os usuários. 

Os educadores e equipe técnica tiveram oportunidade de participar de formações 

continuadas. Destacamos a palestra sobre “O Conselho Tutelar como potência para 

garantir direitos humanos de crianças e adolescentes” que aconteceu no mês de julho. 

Essa formação, organizada pelo Conselho Regional de Serviço Social foi de extrema 

importância para a equipe conhecer o real significado do Conselho Tutelar, como órgão 

de proteção e garantia de direitos, principalmente para os educadores sociais, que 

avaliaram como um novo aprendizado, uma vez que eram conduzidos pelo significado 

cultural policialesco do conselho tutelar na sociedade. 

A assistente social também conduziu um importante momento formativo sobre a 

Tipificação Nacional dos Serviço Socioassistenciais e o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, reforçando a importância de nortear as atividades a partir 

dos eixos norteadores e os temas transversais do SCFV. 

Com a equipe capacitada, construímos um serviço cada vez mais comprometido e 

respaldado com as diretrizes do SCFV e a política de assistência social. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

 

Qualificar a oferta do serviço por meio da promoção da capacitação sistemática dos 

profissionais responsáveis pela oferta dos serviços. 

 

 

ESTRTÉGIA/IMPACTO SOCIAL 

Como já exposto, a Casa do Puríssimo valoriza os momentos formativos e de 

planejamento da equipe, o que acontece de forma continua internamente.  

Tendo em vista o cumprimento anual da meta 2, destacamos a participação da equipe dia 

29/09 na capacitação promovida pela Assistência Social e o CREAS sobre o Setembro 

Amarelo. Diante de um número cada vez mais crescente relacionados a problemas de 

saúde mental, principalmente da juventude, a capacitação do Setembro Amarelo, foi de 

extrema importância para a equipe (educadores, assistente social, coordenador e irmã 

responsável) para então sabermos lidar e conduzir de forma qualificada as demandas que 

vivenciamos no cotidiano do atendimento. 

Nove em cada dez mortes por suicídio podem ser evitadas. O dado, da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), indica que a prevenção é fundamental para reverter essa 

situação, garantindo ajuda e atenção adequadas àquelas pessoas que apresentam sinais de 

problemas relacionados a saúde mental. 

Reafirmamos nosso comprometimento com a formação continuada, levando em 

consideração as demandas e o perfil do público atendido no SCFV; buscamos, através de 

uma equipe qualificada, bem como do trabalho continuado e preventivo impactar 

positivamente nos índices de suicido no município. 

Reforçamos o slogan da campanha: "Falar é a melhor solução!” 

 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
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Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de 

lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades. 

 

 

 

ESTRATÉGIAS/IMPACTO 

 

No mês de julho as atividades foram norteadas pela Colônia de Férias da Casa do 

Puríssimo Coração de Maria. Todos os usuários matriculados no serviço puderam 

participar das atividades oferecidas independente do horário que estão inscritos. As 

atividades ocorreram de forma positiva, em formato recreativo, garantindo a convivência 

dos usuários dos dois períodos. Mesmo com todos os limitadores, principalmente em 

relação ao transporte, muitos usuários se esforçaram para estar presentes e participarem 

das atividades lúdicas. 

 

Na oficina de Educação Ambiental com as atividades desenvolvidas foi possível despertar 

nos educandos habilidades manuais, desenvolver o senso crítico e melhor reflexão sobre 

os problemas que o país tem enfrentado com os adventos nos meios naturais. As conversas 

e cartazes das queimadas na Amazônia os incentivaram e estimularam a preservar a 

natureza, possibilitando o empoderamento das crianças e adolescentes, já que aprenderam 

que podem fazer diferença na sociedade e lutar pelas causas socioambientais, além de 

desenvolverem uma visão mais ampliada e reflexiva sobre acontecimentos da atualidade. 

 

Na oficina de formação humana, abordamos sobre as diversas discriminações que 

ocorrem no cotidiano, então foram discutidas com as crianças e adolescentes questões 

relacionadas ao preconceito racial, homofobia, machismo, além de ser bem enfatizado o 

contato com o diferente que presenciamos no dia a dia, onde foram discutidas as 

diferenças das pessoas e como as mesmas precisam ser respeitadas, sem serem julgadas 

pelas aparências e estereótipos. Promovendo uma cultura de paz, mostrando para os 

usuários a importância de conviver através do respeito uns aos outros.  

Setembro é um mês peculiar para discussão, pois é o mês em que há bastante conversas 

sobre prevenção ao suicídio e depressão, foi abordado o tema Setembro Amarelo com as 

turmas, principalmente com as turmas de adolescentes. Com o intuito de quebrar alguns 

mitos diante a doença, e sensibiliza-los perante a prevenção da mesma. Os recursos 

utilizados foram jogos, dinâmicas, músicas, desenhos, vídeos, imagens, rodas de 

conversas, onde essas ferramentas foram usadas com o intuito de instigar a reflexão entre 

o grupo. A autonomia e a auto-estima foram questões trabalhadas na estratégia da 
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ginástica rítmica, destacamos o desenvolvimento da capacidade de integração, com a 

participação na Copa Integração de GR no ginásio do Itaguará em Guaratinguetá, onde 

houve empenho e dedicação por parte das usuárias e a família também se fez presente, 

prestigiando e motivando as crianças e adolescentes. 

A metodologia do Futebol Callejero tem possibilitado ampliar os resultados na estratégia 

do Esporte, uma vez que o futebol nesse método especifico preza acima de tudo o respeito, 

a tolerância e o diálogo entre os participantes. Favorecendo ainda mais o impacto positivo 

do esporte como estratégia para construção de vínculos entre os usuários. Destacamos 

também a participação dos usuários na quinta edição da Copa Mazza, campeonato de 

futebol realizado pela Rede Salesiana na cidade de Lorena, reunindo crianças e 

adolescentes de diversos organizações sociais da região. A Casa do Puríssimo participou 

levando 04 equipes, tanto de meninos como de meninas, valorizando também o papel das 

mulheres no esporte. As crianças e adolescentes se destacaram pelo bom comportamento 

e efetiva participação. 

Na perspectiva de resgate e valorização das manifestações culturais da periferia, dentro 

das atividades de Cultura Hip Hop  percebemos a possibilidade de aplicação da arte com 

uma caráter formativo e o pensar a dança enquanto conteúdo permite que os usuários 

compreendam seus processos e assim resultem em uma atividade que não se  

caracteriza somente como um destino final, mas no tornar-se e valoriza-se. Percebemos 

bons resultados, na perspectiva física, critica e lúdica. O Afro Dance tem sido uma 

importante estratégia de resgate e valorização da cultura e a etnia negra através da dança. 

Destacamos que as crianças e adolescentes da oficina foram responsáveis pela abertura 

do evento organizado pelo CMDCA de Guaratinguetá no mês de agosto, sobre a 

Estratégia dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

 

Concluímos que através das diferentes estratégias, fortalecemos cada vez mais o acesso 

a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, onde o impacto 

social pode ser visualidade no cotidiano do serviço, bem como através dos relatos das 

famílias: desenvolvimento de habilidades, melhor convivência entre o grupo, 

fortalecimento dos vínculos familiares, resgate e fortalecimento da autoestima, inclusão 

efetiva dos usuários PCD´s, aquisição de valores e incentivo ao senso crítico e ao 

protagonismo das crianças e adolescentes usuários do serviço. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 4 

Articular junto a rede socioassistencial, dos demais órgãos e das demais políticas 

públicas. 

 

ESTRATÉGIAS/IMPACTO SOCIAL 

 

A equipe continua priorizando a articulação da rede socioassistencial bem como o 

controle social. Salientamos a participação e a liderança da assistente social da 

organização nos diferentes espaços de articulação e fortalecimento da política de 

assistência social, o que possibilita a instituição estar sempre em consonância com os 

diferentes movimentos de construção junto a rede, aos conselhos e demais organizações 

sociais. Ao longe do trimestre a assistente social atuou no processo de organização da 

eleição do conselho tutelar, Programa Prefeito Amigo da Criança e estratégia ODS junto 

ao CMDCA, bem como reuniões e visita às entidades enquanto conselheira no CMAS.  

 

Destacamos, uma reunião da assistente social e Irmã Salesiana junto a diretora da Escola 

Municipal Galhardo. O objetivo da reunião foi articulação da rede e também apresentar 

um caso especifico de uma adolescente usuária do SCFV e aluna da escola, que vem 

demostrando desmotivação ao comparecer as aulas por alguns e motivos específicos, 

levando em consideração que faz parte do SCFV: “O encaminhamento de crianças e 

adolescentes que estejam fora da escola ou em defasagem escolar ao SCFV é coerente 

com um dos objetivos desse serviço, que é o de contribuir para a inserção, reinserção e 

permanência dos usuários no sistema educacional, com o reconhecimento de que a 

educação é um direito de cidadania (Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 

2009, p. 12-13).” , a reunião foi realizada na perspectiva de fortalecer a parceria entre 

SCFV/escola e que a adolescente se sinta acolhida e retorne sua regularidade no ensino 

regular. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5 

Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, 

estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários. 

 

 

ESTRATÉGIAS/IMPACTO SOCIAL 
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Família  

 

Aconteceu ao longo do trimestre encontros formativos com as famílias. Dando 

continuidade à campanha de Enfrentamento ao Abuso e a Exploração Sexual Contra a 

Criança e o Adolescente, a formação do mês de julho focou na importância do diálogo e 

fez uma necessária reflexão junto as famílias da Casa do Puríssimo Coração de Maria. A 

assistente social ministrou sobre a sexualidade e a importância do diálogo em casa. 

Posteriormente a Conselheira Tutelar e psicóloga Mireli Betti, fez a exposição sobre a 

temática do abuso e da exploração sexual, os sinais, como identificar e proteger as 

crianças e adolescentes e a importância do acolhimento e da denúncia. 

Tivemos também encontro com as famílias para explicação e esclarecimento sobre o 

serviço, o objetivo do SCFV, a importância da participação da família, bem como a 

agenda das atividades para o semestre, abrindo para sugestões e construção coletiva.  

 

No mês de setembro, com o objetivo de desconstruir mitos e fortalecer o Sistema de 

Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, o encontro com as famílias aa Casa do 

Coração, teve como tema: O Estatuto da Criança e do Adolescente e o papel do Conselho 

tutelar. Reafirmamos que a proteção da criança e do adolescente é um dever de todos: 

família, Estado e sociedade. Apesar de o voto ser facultativo, é fundamental que 

população participe e escolha as pessoas de sua confiança que serão encarregadas por 

defender o ECA e zelar por todos os direitos das crianças e adolescentes em nosso 

município.  

 

Em média tivemos participação de 60% das famílias e avaliamos como cada vez mais 

efetivos esses encontros, com temáticas relevantes, desconstrução de mitos e a  

construção de novos saberes. 

 

 

Oficina de Participação Social 

Em consonância com as demais oficinas, a oficina de participação social junto aos 

usuários, focou a reflexão sobre os Direitos Humanos, discriminação de gênero, racismo, 

LGBTfobia. Trabalhamos também sobre a construção da identidade do nosso país, os 

povos indígenas e quilombolas. O resultado foi muito positivo e as discussões em grupo 

favoreceram o processo de desenvolvimento do senso crítico bem como o respeito as 

diferenças de gênero, étnica e culturais do nosso país. 
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RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO 

  

 

 

 

Guaratinguetá, 17 de outubro de 2019 

 

 

 

 

 

_________________________               _____________________________ 

Maria Guadalupe Lara Briceño                      Mariana Brito Horta Nogueira 

Presidente                                                    Assistente Social 

                                                                    CRES 52.103 
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PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 
 

RELATÓRIO TRIMESTRAL  

DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

     

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 

VÍNCULOS 
 

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 120 

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: 120 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos 

 

           

  INFORMAÇÕES DO RELATÓRIO                                                                        

                     

 

 

 

RECEBIMENTO:______________________________________________________ 

Número do relatório trimestral: 03 

Período do Relatório (mês/ano): julho/agosto/setembro - 2019  


