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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA – 2017
Nome da Organização: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba.
Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, nº 1.111 parque Santa Isabel.
Objeto da Parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
crianças de 06 a 11 anos.
Meta de Atendimento da Parceria: 77
A) Atendidos
Público alvo

Crianças 6 a 11 anos

Quantidade de pessoas atendidas
dentro do ano 2017 no Serviço
Socioassistencial objeto da parceria.
Janeiro - 68
Fevereiro - 65
Março - 71
Abril - 76
Maio - 78
Junho - 68
Total de atendimentos no período de
janeiro a junho de 2017 - 86

B) Atividades executadas no período de janeiro a junho de 2017.

1- Atendimento Psicológico;
2- Atendimento Serviço Social;
3- Práticas para uma vida plena e saudável - Atividades do Serviço de
Convivência e fortalecimento de Vínculos;
4- Recreação Cultura e Artes - Atividades do Serviço de Convivência e
fortalecimento de Vínculos;
5- Reforço de Aprendizagem – Orientações de Estudos - Atividades do Serviço de
Convivência e fortalecimento de Vínculos;
6- Educação Ambiental – Sociedade Sustentável - Atividades do Serviço de
Convivência e fortalecimento de Vínculos;
7- Informática – Tecnologia da Informação - Atividades do Serviço de
Convivência e fortalecimento de Vínculos;
8- Musicalização Infantil - Oficina complementar do Serviço de Convivência e
fortalecimento de Vínculos;
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9- Grupo de Violão - Oficina complementar do Serviço de Convivência e
fortalecimento de Vínculos;
10- Dança - Oficina complementar do Serviço de Convivência e fortalecimento de
Vínculos;
11- Futsal - Oficina complementar do Serviço de Convivência e fortalecimento de
Vínculos;
12- Ginástica Artística - Oficina complementar do Serviço de Convivência e
fortalecimento de Vínculos;

C) Comparativo das metas propostas com os resultados obtidos:
ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS
OBJETIVOS

ATENDIMENTOS
GERAIS

ATENDIMENTOS
INDIVIDUALIZADOS

OBSERVAÇÕES

ATENDIMENTOS AS
FAMILIAS

ENCAMINHAMEMTOS

RESULTADO QUALITATIVO

RESULTADO
QUANTITATIVO

Acompanhamento de usuários
visando compreender e orientar
acerca de suas demandas
identificadas.

Através desse serviço são feitos os
atendimentos às famílias e ações
necessárias, como encaminhamentos

32 atendimentos.

Processo terapêutico visando
auxiliar o usuário ao
enfrentamento de sua situaçãoproblema.
Orientações comportamentais e
emocionais.

Enfrentamento positivo de situações de
conflito;
Melhoria no desenvolvimento
emocional e comportamental da
crianças e adolescentes acompanhados.

Realizadas durante as atividades
do projeto para melhor
compreender a dinâmica dos
usuários.
Aproximação da família do
desenvolvimento psicossocial do
usuário;
Orientação sobre
acompanhamento e
encaminhamento da
criança/adolescente.
Realizados para a rede visando um
acompanhamento global da
criança.
São direcionados às especialidades
médicas como neurologistas,
psiquiatras e/ou psicólogos.

Identificação de usuários ou situações
que necessitam de acompanhamento e
orientação.
Efetivação dos encaminhamentos
realizados;
Fortalecimento do vínculo familiar e
participação da família no
desenvolvimento psicossocial do
usuário.

Avaliação do usuário;
Acompanhamento médicoespecializado.

32 atendimentos
individuais.

18 observações.

18 atendimentos a famílias
dos usuários.

7 encaminhamentos
direcionados a rede de
saúde. .
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ATENDIMENTO A
EQUIPE

ATENDIMENTOS
INDIVIDUALIZADOS
AOS COLABORADORES
DA ENTIDADE

GERENCIAMENTOS
SERVIÇOS
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Orientação aos orientadores
sociais sobre às demandas dos
usuários;
Intervenção junto à equipe para o
fortalecimento e reordenamento
das estratégias com as crianças e
adolescentes.
Processo terapêutico visando
auxiliar o usuário ao
enfrentamento de sua situaçãoproblema.
Orientações comportamentais e
emocionais
Encaminhamento de acordo com a
necessidade.
Reuniões com equipe técnica e
Diretoria para definição das
estratégias de trabalho;
Capacitações e Projetos.

OBJETIVOS

INSCRIÇÕES USUÁRIOS

ATENDIMENTOS
USUÁRIOS

Realizar diferentes procedimentos
que garantam o melhor
desenvolvimento dos usuários.

VISITAS DOMICILIARES

22 atendimentos a equipe.

Enfrentamento positivo de situações de
conflito;
Melhoria no desenvolvimento
emocional e comportamental dos
funcionários acompanhados.

4 atendimentos a
colaboradores da entidade.

Atuação alinhada dos profissionais com
a estratégia definida;
Ações conjuntas definidas pelas
discussões de casos.

18 reuniões com Equipe
Técnica e Diretoria
Percurso “Família Forte”
2 capacitações através
CMAS e CRAS Ipiranga

ATENDIMENTO SERVIÇO SOCIAL
RESULTADO
QUALITATIVO

Inserção, cadastro e recadastro de
Crianças com realização de estudo
social através de: Procura
espontânea e busca ativa.

ACOMPANHAMENTO DAS
FAMILIAS

Melhor relacionamento dos
orientadores com os usuários;
Diminuição dos conflitos entre os
usuários com a equipe;
Visão acolhedora dos orientadores em
relação ao trabalho com as crianças e
adolescentes.

Tem por objetivo informar,
orientar e encaminhar os usuários e
suas famílias a utilizar os recursos
existentes na rede de apoio social,
para a garantia de direitos e
exercício da cidadania.

Realização diagnóstico social,
estudo e acompanhamento dos
casos.

Atendimentos, observações,
acompanhamentos, orientações aos
usuários e suas respectivas famílias
contribuindo para redução e
prevenção das ocorrências de
situações de vulnerabilidade social.
Atendimento Social por entrevista,
escuta e parecer social por
demandas trazidas pelos usuários e
demandas identificadas através
observações da Equipe
Interdisciplinar.
Atendimento as famílias dos
usuários onde as demandas
apresentadas foram: problemas
comportamentais, emocionais e
saúde, conflito familiar, questões
de organizações e
responsabilidades nas rotinas
diárias.
Observamos dificuldades,
angustias, anseios, culturas, suas
rotinas, as relações intrafamiliares,
tendo uma melhor visualização das
relações humanas e assim
elaboração de planejamento a
família.

RESULTADO
QUANTITATIVO
77 vagas oferecidas;
26 Inscrições realizadas;
68 recadastramentos;
94 usuários inseridos.

Atendimento Social à 35
usuários.

Atendimento e acompanhamento
à 22 Famílias.

24 Visitas domiciliares realizadas
no período de inserção de novos
usuários;
22 Visitas domiciliares realizadas
p/ estudo social e
acompanhamento dos casos.
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REUNIÕES REDE

ACOMPANHAMENTO DE
ESPECIALIDADES

ATENDIMENTOS
COLABORADORES DA
ENTIDADE

REUNIÕES, GRUPOS E
EVENTOS USUÁRIOS E
FAMILIARES.
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Encontros Intersetoriais CREAS,
CRAS, Educação, Saúde, Conselho
Tutelar, SESC Programa Mesa
Brasil, FUA – Fundação Ubaldino
do Amaral, Voluntários para
oficinas complementares;
Vereadores do Município;
FUNDAFRESP – Fundo de
Assistência Social dos Agentes
Fiscais de Renda do Estado de SP;
1 CMAS – Conselho Municipal
Assistência Social; Colégio
Politécnico; Escolas Municipais e
Estaduais, UBSs entre outros.

Para viabilizar a comunicação e
interação entre as áreas buscando
uma visão completa das
necessidades do usuário.

Encaminhar usuários para
atendimento em diferentes
especialidades que estejam
interferindo em seu
desenvolvimento.

Acompanhamento dos casos que
necessitam de atendimentos de
outras especialidades tais como:
Oftalmologia, Pediatria,
Neurologia, Psicologia, Psiquiatria
entre outras.

Realizar diferentes procedimentos
que garantam o melhor
desenvolvimento dos
colaboradores da entidade.

Atendimento Social por entrevista,
escuta e parecer social por
demandas trazidas pelos
funcionários e demandas
identificadas através observações
da Equipe Interdisciplinar.

12 Atendimento Social a
colaboradores da entidade;
5 encaminhamentos e
acompanhamentos.

Propiciar informações, orientações
e a participação do usuário e suas
respectivas famílias junto ao
desenvolvimento e
desdobramentos do percurso.

Teve por objetivo fortalecer
vínculos familiares e incentivar a
socialização e a convivência
comunitária; propiciou o acesso às
informações sobre direitos e sobre
participação cidadã, estimulando o
desenvolvimento do protagonismo
dos usuários.

6 encontros.

24 Participações em reuniões,
.

10 encaminhamentos sendo 8
casos acompanhados.
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Práticas para uma Vida Plena e Saudável
Resultados Qualitativos

Resultados Quantitativos
De janeiro a junho de 2017, 86 usuários foram atendidos no Projeto
Renovar, os mesmos participaram do planejamento e desenvolvimento
de atividades como: recreação com pintura facial, elaboração de
brinquedos;

atividades

lúdicas;

brincadeiras

tradicionais;

jogos

cooperativos, competitivos e esportivos.
Promoção de práticas lúdicas, esportivas,
cognitivas, de lazer e cultura;
Asseguramos ambiente saudável de respeito
e valorização de adversidades.

Observamos que as crianças se apropriaram de valores sociais e culturais
que circularam na entidade, conhecendo as culturas de cada indivíduo
inserido em seu grupo, promovendo o processo de socialização, formação
cidadã além de garantir o direito a infância.
Realização de 28 Oficinas; com esportes adaptados, recreação, visando a
integração e convivência entre os usuários, com o desenvolvimento de
atividades lúdicas com variações, dinâmicas e gincanas incluindo
atividades livre de recreação;
Visita do ex-Atleta Cláudio Roberto trazendo atividade intergeracional
“Maratoninha” da Caixa Econômica Federal

Cultura, Artes e Educação patrimonial
Resultados Qualitativos

Resultados Quantitativos

Promoção do envolvimento da família junto aos

De janeiro a junho de 2017, 86 usuários, participaram do

desdobramentos das atividades desenvolvidas com os

Planejamento do percurso baseado no livro “Família Forte”

usuários no serviço ofertado; expansão do universo

(ofertado pelo núcleo de assessoramento da PAULUS – Fapcon)

artístico e cultural, assim como habilidades, talentos e

onde as crianças e suas respectivas famílias desenvolveram

aptidões dos usuários.

atividades diante a história do livro: Inclusão Social, demandas
das comunidades e fortalecimento de vínculos, usuários e seus
respectivos familiares participaram do desenvolvimento e
desdobramentos de atividades artísticas, festas populares; datas
comemorativas; atividades culturais e atividades sobre folclore.
A participação da família também se deu através das
experiências, historias e casos vividos dos mesmos, ensinando
canções, danças típicas e brincadeira aos seus filhos, assim como
a participação dos mesmos nas apresentações de danças, teatros
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e músicas realizadas pelos usuários, promovendo a identificação
e descobertas de potencialidades dos usuários e a convivência e
fortalecimento de vínculos dos mesmos com suas respectivas
famílias e comunidade.
Ocorreram 54 oficinas incluindo: atividades lúdicas, contação de
histórias, rodas de conversas, dinâmicas e gincanas incluindo
atividades livre de recreação, ensaio para apresentação quadrilha
para a festa junina, confecção de máscaras e bandeiras para o
carnaval, sobre folclore e festa junina, sessões de cinema e
confecção de brinquedos com materiais reciclados, Confecção
de certificados e flores em papel laminado às mulheres (Dia
Internacional das mulheres); Leitura das fábulas; Oficina de
observação/desenho dos ambientes do Projeto Renovar; Oficinas
de Carimbos Naturais; Oficinas de Pontilhismo onde os usuários
desenvolveram desenhos através da técnica do pontilhismo;
Oficinas de fantoches em que os usuários fizeram fantoches de
palhaços para comemorar o dia do circo.
Usuários também fizeram a confecção dos próprios “abadás”,
com o tema “TUDO BEM SER DIFERENTE”, do livro Todd
Parr que havia sido trabalhado no mês anterior.
O Grupo Vermelho também elaborou o Projeto Circo com
apresentações.

Reforço de Aprendizagem - Orientações de Estudos
Resultados Qualitativos
Promoção ao incentivo à leitura e a diferentes formas de
linguagem: oral, escrita, gestual, corporal e artística onde os
usuários puderam ampliar seu universo e sua visão de mundo
estimulando sua criatividade e sua postura crítica a leitura,
através do uso da nossa biblioteca e de momentos de leitura e
contação de histórias ao ar livre em diversos espaços
disponíveis em nossa entidade.

Resultados Quantitativos
De janeiro a junho de 2017, 86 usuários, divididos em
grupos

participaram

de

atividades

planejadas

e

desenvolvidas através da participação dos mesmos na
escolha dos livros que nortearam a realização de diversas
atividades organizadas de maneira a adequar-se as faixas
etárias envolvendo a participação da família e comunidade.
· Leitura do livro: Família Forte, com o objetivo de estreitar
os laços familiares. · Leitura sobre o que significa a Páscoa.
· Leitura do livro: História Meio ao Contrário (Ana Maria
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Machado), com o intuito de enaltecer o tema FAMÍLIA. ·
Leitura/contação história dos Índios no mundo.

Promoção de responsabilidade e autonomia perante aos
estudos escolares.

Promoção do desenvolvimento de potencialidades,
autonomia, autoestima, ampliação do universo informacional
e cultural.

Promoção da responsabilidade social diante a inclusão social
para deficientes, valores culturais e fortalecimento de
vínculos.

86 usuários divididos por faixa etária e em grupos
participaram do momento disponibilizado diariamente para
a realização de “lição de casa”, trabalhos escolares e para
estudos nos períodos de provas.

86 usuários divididos por faixa etária e em grupos
participaram no desenvolvimento e na realização de
atividades, dinâmicas jogos e apresentações de: danças,
teatro e música organizados de maneira a adequar-se as
faixas etárias envolvendo a participação da família e
comunidade.
Ocorreram 12 Oficinas de leitura de livros diversos que
foram escolhidos com a participação dos usuários, incluindo
também oficina sobre semana da arte moderna
86 usuários divididos por faixa etária e em grupos
participaram no desenvolvimento e na realização de
atividades, dinâmicas, jogos esportivos e apresentações de
teatro organizados de maneira a adequar-se as faixas etárias
envolvendo a participação da família e comunidade tendo
como tema norteador o Livro da Editora Paulus “Família
Forte”.
Ocorreram 3 oficinas para leitura e entendimento do livro
do percurso “Família Forte”
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Educação Ambiental – Sociedade Sustentável.
Resultados Qualitativos
Resultados Quantitativos
86 usuários divididos por faixa etária e em grupos
participaram do planejamento e desenvolvimento de
diversas atividades socioeducativas voltadas ao meio
ambiente organizados de maneira a adequar-se as faixas
Promoção a informação, cultura, sensibilização, respeito a
natureza,

consciência

ambiental,

lazer,

recreação,

sociabilização e fortalecimento de vínculos.

etárias, envolvendo a participação da família e do
território.
Ocorreram 32 oficinas incluindo: confecção de cartazes
sobre o meio ambiente; confecção de livros com o tema
planeta terra; sobre compreensão de espaços físicos;
higiene física, ambiental e alimentar; ensaio de músicas
com temas baseados na semana do meio ambiente;
confecção

de

brinquedos

utilizando

materiais

descartáveis; Leitura de Fabulas; Leitura de textos e
artigos sobre o Dia Internacional da Mulher; leitura de
livros; oficinas de confecção de um “livrinho sobre ciclo
das

borboletas;

oficinas

“Lagartário/Borboletário”;

para
oficinas

a

criação
com

do

temas:

Consumo sustentável; Consumo consciente de energia;
Desperdício de comida; Discussões sobre alternativas e
soluções para diminuir o consumi de água no dia a dia.

Informática – Tecnologia da Informação.
Resultados Qualitativos

Resultados Quantitativos

Proporcionamos aos usuários a instrução quanto ao manuseio e

Atividade não ocorreu devido reformulação,

a utilização do equipamento; o uso adequado da tecnologia;

manutenção e instalações de equipamentos no espaço e

inclusão digital propiciando novas formas de pensar e aprender

busca de parceiros para melhor oferta dos serviços aos

possibilitando a ampliação do universo informacional e cultural

usuários.

através da tecnologia.
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Musicalização Infantil
Resultados Qualitativos

Resultados Quantitativos

Possibilitamos a ampliação do universo informacional, artístico e
cultural, estimulando o desenvolvimento de potencialidades,
habilidades e talentos, proporcionando sua formação cidadã.

Participação de 86 usuários nas aulas de música.
Ocorreram 36 oficinas incluindo: ensaios para festa junina, ensaio de
músicas para semana meio ambiente, apresentação livro “família
forte”, abordamos também as marchinhas de carnaval visando a
socialização e integração de todos, através de ensaios e coreografia
das marchinhas escolhidas para nossa festa de carnaval:

Promoção da concentração, coordenação, habilidades de leitura e
compreensão de textos através das habilidades vocálicas e
auditivas com as letras das músicas.

86 usuários participaram de apresentações que ocorreram em eventos
na própria entidade envolvendo a participação das famílias e
comunidade.
•
5 apresentações em eventos realizados na própria entidade;
•
Projeto Circo: onde os usuários realizaram apresentações
de músicas, ciranda da bailarina piruetas estória de
palhaços e Bilubilu.

Grupo de Cordas, Canto e Coral Infantil
Resultados Qualitativos

Resultados Quantitativos

Possibilitamos a ampliação do universo informacional,
artístico e cultural, estimulando o desenvolvimento de
potencialidades, habilidades e talentos, proporcionando
sua formação cidadã.

Participação de 6 usuários.
Ocorreram 16 oficinas incluindo ensaios para apresentações
do livro “Família Forte” e festa junina

Promoção da concentração, coordenação, habilidades de
leitura e compreensão de textos através das habilidades
vocálicas e auditivas com as letras das músicas,
promovendo a sua autoestima criando sentimento de
pertença ao executar o instrumento musical.

86 usuários participaram de apresentações que ocorreram na
própria entidade envolvendo suas respectivas famílias e a
comunidade.
•

5 apresentações em eventos realizados na própria
entidade.

Pintura
Resultados Qualitativos

Resultados Quantitativos
86 usuários participaram de atividades que foram elaboradas e

Promovemos o desenvolvimento de habilidades de
expressão, despertando sua personalidade, seu senso crítico,
estimulando sua imaginação, o uso de sua criatividade nas
pinturas realizadas, desenhar e colorir são formas de
expressão pessoal por excelência das crianças, que nem
sempre conseguem exprimir-se adequadamente através da
fala ou da escrita.

desenvolvidas através de sugestões dos mesmos.
Ocorreram 14 Oficinas de pintura de desenhos com técnicas
variadas, colagens, confecções de brinquedos e pintura dos
mesmos, identificação familiar: para reconhecer e valorizar os
membros da família; produzindo desenhos e pinturas para
representar o papel de cada um em sua família e pinturas sobre
tema de carnaval.
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Dança
Resultados Qualitativos

Resultados Quantitativos

Contribuímos para o desenvolvimento cognitivo e corporal
do usuário, proporcionando sociabilidade entre os
participantes, possibilitamos a ampliação do universo
informacional, artístico e cultural, estimulando o
desenvolvimento de potencialidades, habilidades e talentos,
proporcionando sua formação cidadã.

86 usuários participaram desta atividade.
Ocorreram 10 oficinas sobre: modalidades de danças e ensaios
para apresentações nos eventos realizados na entidade com a
participação dos mesmos e suas respectivas famílias e
comunidade.
• 5 apresentações em eventos realizados na própria
entidade.

Futsal
Resultados Qualitativos

Resultados Quantitativos

Promovemos a socialização através da integração dos
indivíduos ao grupo, estimulamos o autoconhecimento,
percepção corporal, temporal e espacial, domínio das
habilidades e destrezas físicas entre outros, despertando
potencialidades físicas, motoras e cognitivas, estimulando
para a prática esportiva, como ferramenta de superação e
transformação social.

Participação de 86 usuários.
Ocorreram 20 oficinas sobre esporte, integração e jogos
coletivos, visando a socialização e a recreação entre os usuários,
onde desenvolvemos os seguintes aspectos: aprimoramento da
coordenação motora ampla de coordenação motora fina, reflexo,
consciência corporal e movimentação corporal

Ginástica.
Resultados Qualitativos

Promoveu aos usuários o conhecimento do seu próprio corpo,
sabendo quais são seus limites através de movimentos
simples até o mais complexo como: saltos, equilíbrio,
locomoções diversas, aumentando ainda mais seu repertório
de coordenação motora e autoconfiança, além de incentivalos a pratica de exercícios e socialização em equipes.

Resultados Quantitativos
Participação de 86 usuários.
Ocorreram 4 oficinas com circuito de ginástica: salto, rolamento,
força, equilíbrio e alongamento com arco, ofertando aos nossos
usuários domínio corporal e coordenação motora,
desenvolvemos com os mesmos um percurso, onde através da
superação dos obstáculos criados pelos equipamentos de
ginástica, tais como cavalo, trave, trampolim, pista de salto, os
mesmos receberam instruções para melhor equilíbrio corporal e
superação nos desafios propostos.
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D) Indicadores

Relatório de atividades mensais;
Listas diárias de frequência;
Acompanhamento e monitoramento através de observações da equipe tecnica;
Caixa de sugestões;
Pesquisa de satisfação;
Registro em prontuários.

Sorocaba, 18 de janeiro

de 2018.
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA – 2017
Nome da Organização: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba.
Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, nº 1.111 parque Santa Isabel.
Objeto da Parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
Meta de Atendimento da Parceria: 108
A) Atendidos
Público alvo

Crianças 6 a 11 anos

Quantidade de pessoas atendidas
dentro de julho a dezembro do ano
2017 no Serviço Socioassistencial objeto
da parceria.
Julho: 71
Agosto: 74
Setembro: 78
Outubro: 84
Novembro: 86
Dezembro: 103
Total de atendimentos no período de
julho a dezembro de 2017: 103

B) Atividades executadas no período de julho a dezembro de 2017.
1- Serviço Alimentação Saudável;
2- Serviço Acompanhamento Serviço Social;
3- Serviço Acompanhamento Psicológico.
4- Atividade Cultura, Artes e Educação Patrimonial
4.1 Oficina Artesanato e Pintura
4.2 Oficina Musicalização e Dança
4.3 Oficina Brinquedoteca
5- Atividade Meu Meio Ambiente por Inteiro – Sociedade Sustentável
5.1 Oficina Compostagem Orgânica
6- Cultivo de Jardins, vasos e hortas orgânicas
7- Prática para uma vida plena e saudável
8- Espaço do Saber
9- Eventos Culturais
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C) Comparativo das metas propostas com os resultados obtidos:
SERVIÇO 1 - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Resultados Qualitativos

Resultados Quantitativos
Através da oferta deste serviço, 103 crianças se beneficiaram com o
conhecimento dos alimentos (verduras, legumes, etc) e receberam as
alimentações abaixo relacionadas, o que pode garantir aos mesmos a ida para
escola já com alimentação equilibrada contribuindo para bom rendimento
pedagógico;
Através das observações da Equipe Técnica, identificamos 8 crianças que não
realizavam sua alimentação regular, sendo assim, encaminhamos e direcionamos
as famílias dos mesmos para atendimento especifico junto a rede de atendimentos;
Cafés da manhã ofertados de segundas as sextas-feiras; ·
Lanche matinal das 9h00 ofertados de segundas a sextas-feiras; ·
Almoços ofertados de segundas a sextas-feiras; ·
Kits guloseimas (bolacha, chocolate, pipoca e suco) para passeio Cinema; ·
Kits lanche (Hot dog, suco, fruta bolacha e chocolate) para passeio Fazenda do
Zoo; ·
Alimentos apresentados e inseridos na alimentação; · Cardápio mês de julho

Ofertar

uma

alimentação

nutritiva

e

balanceada para que os atendidos tenham
disposições físicas e emocionais saudáveis
para realizarem suas atividades diárias

anexo.
· Alimentação sustentável: noções de desperdício e bom uso dos alimentos; ·
Confecção de massinhas caseiras com corantes naturais de origem vegetal; ·
Tipos de nutrientes- conhecendo os alimentos;
Pirâmide alimentar: Quanto devo comer de cada grupo de alimentos; ·
Meu prato saudável: Como balancear cada refeição. ·
Pratica de desnaturação de proteína do ovo e os efeitos do álcool no organismo;
ofertamos para as crianças visita técnica as dependências de nosso refeitório, onde
as mesmas, orientadas por nossa nutricionista, conheceram todos os
procedimentos técnicos para elaboração de todas as refeições ofertadas a elas, o
armazenamento de cada alimento, os equipamentos, os utensílios para
processamento dos alimentos, e principalmente toda equipe engajada na
preparação de nossas refeições. Visando com esta visita a apropriação de uma
alimentação saudável e consciente.
1- Encontro com os pais para fechamento do ano 2017, participaram do evento
crianças/adolescentes e suas famílias.
2- Oficinas – Mão na massa (Participação dos atendidos na montagem da
sobremesa do cardápio)
4 - Oficinas de gelatinas, orientação sobre a correta higienização das mãos, como
preparar a gelatina, e porcionar nos copinhos.
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“Natal especial tem mesa cheia e Chester Perdigão” Através do SESC – Mesa
Brasil e Perdigão - BRF, foram doadas aves Chester à cada família dos atendidos.

SERVIÇO 2 - ACOMPANHAMENTO SERVIÇO SOCIAL
RESULTADO
OBJETIVOS
QUALITATIVO
Acolhimento, melhoria no
convívio e fortalecimento de
Atendimento Social por
vínculos; fortalecimento da
entrevista, escuta e parecer
função protetiva da família;
social por demandas trazidas
ATENDIMENTOS
ampliação do acesso aos direitos
pelos usuários e demandas
USUÁRIOS
socioassistenciais.
identificadas através
Realizar
diferentes
observações da Equipe
procedimentos que garantam o
Interdisciplinar.
melhor desenvolvimento dos
usuários.
Tem por objetivo informar, Atendimento as famílias dos
orientar e encaminhar os usuários onde as demandas
usuários e suas famílias a apresentadas foram: problemas
ACOMPANHAMENTO
utilizar os recursos existentes na comportamentais, emocionais e
DAS FAMILIAS
rede de apoio social, para a saúde, conflito familiar,
garantia de direitos e exercício questões de organizações e
da cidadania.
responsabilidades nas rotinas
diárias.
Observamos dificuldades,
angustias, anseios, culturas,
suas rotinas, as relações
Realização diagnóstico social,
intrafamiliares, tendo uma
VISITAS DOMICILIARES estudo e acompanhamento dos
melhor visualização das
casos.
relações humanas e assim
elaboração de planejamento a
família.
Encontros
Intersetoriais
:
CRAS Ipiranga e Jardim Novo
Mundo, Escolas Estaduais,
Municipais e Privadas, UBSs,
CAPS-AD, CAPS I,
SESC Programa Mesa Brasil,
FUA – Fundação Ubaldino do
Amaral,
Radio Cruzeiro FM,
Para viabilizar a comunicação e
Busca de Parceiros Voluntários
interação entre as áreas
para oficinas complementares
buscando uma visão completa
com: Advogadas, Estagiarias
das necessidades do usuário e
REUNIÕES REDE
Curso Pedagogia, adolescentes
busca de novos projetos,
do Colégio Politécnico p/
parcerias e parceiros para o
atividades intergeracionais,
desenvolvimento do nosso
Vila dos Velhinhos de Sorocaba
trabalho.
p/ atividades intergeracionais
Centro Cultural;
Vereadores do Município;
Secretários da Prefeitura de
Sorocaba, CMDCA, SIAS,
COMAS de Votorantim
CMAS – Conselho Municipal
Assistência Social de Sorocaba,
entre outros.

RESULTADO
QUANTITATIVO

Atendimento Social à 29
usuários.

Atendimento e
acompanhamento à 21
Famílias.

9 Visitas domiciliares
realizadas p/ estudo social e
acompanhamento dos casos.

28 Participações em reuniões,
.
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Encaminhar usuários para
atendimento em diferentes
especialidades que estejam
interferindo
em
seu
desenvolvimento.

Acompanhamento dos casos
que necessitam de atendimentos
de outras especialidades tais
como: Oftalmologia, Pediatria,
Neurologia,
Psicologia,
Psiquiatria entre outras.

ATENDIMENTOS
COLABORADORES DA
ENTIDADE

Realizar
diferentes
procedimentos que garantam o
melhor desenvolvimento dos
colaboradores da entidade.

Atendimento
Social
por
entrevista, escuta e parecer
social por demandas trazidas
pelos funcionários e demandas
identificadas
através
observações
da
Equipe
Interdisciplinar.

6 Atendimentos Sociais a
colaboradores da entidade;
3 encaminhamentos.

REUNIÕES, GRUPOS E
EVENTOS USUÁRIOS E
FAMILIARES.

Propiciar
informações,
orientações e a participação do
usuário e suas respectivas
famílias
junto
ao
desenvolvimento
e
desdobramentos do percurso.

Teve por objetivo fortalecer
vínculos familiares e incentivar
a socialização e a convivência
comunitária; propiciou o acesso
às informações sobre direitos e
sobre participação cidadã,
estimulando o desenvolvimento
do protagonismo dos usuários.

6 encontros.

ACOMPANHAMENTO
DE ESPECIALIDADES

14 encaminhamentos sendo
12 casos acompanhados.

SERVIÇO 3 - ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO
OBJETIVOS

ATENDIMENTOS
GERAIS

ATENDIMENTOS
INDIVIDUALIZADOS

OBSERVAÇÕES

ATENDIMENTOS AS
FAMILIAS

Melhoria de auto percepção e
conhecimento, levando a uma
boa relação interpessoal,
colaborando para o
desenvolvimento pleno de
cada indivíduo.
Acompanhamento de usuários
visando compreender e
orientar acerca de suas
demandas identificadas.
Processo terapêutico visando
auxiliar o usuário ao
enfrentamento de sua situaçãoproblema.
Orientações comportamentais
e emocionais.
Realizadas durante as
atividades do projeto para
melhor compreender a
dinâmica dos usuários.
Aproximação da família do
desenvolvimento psicossocial
do usuário;
Orientação sobre
acompanhamento e
encaminhamento da
criança/adolescente.

RESULTADO QUALITATIVO

Através desse serviço são feitos os
atendimentos às famílias e ações
necessárias, como
encaminhamentos

Enfrentamento positivo de
situações de conflito;
Melhoria no desenvolvimento
emocional e comportamental da
crianças e adolescentes
acompanhados.
Identificação de usuários ou
situações que necessitam de
acompanhamento e orientação.
Efetivação dos encaminhamentos
realizados;
Fortalecimento do vínculo familiar
e participação da família no
desenvolvimento psicossocial do
usuário.

RESULTADO
QUANTITATIVO

18 atendimentos.

8 atendimentos
individuais.

18 observações.

12 atendimentos a
famílias dos usuários.
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Realizados para a rede visando
um acompanhamento global da
criança.
São direcionados às
especialidades médicas como
neurologistas, psiquiatras e/ou
psicólogos.

Avaliação do usuário;
Acompanhamento médicoespecializado.

Orientação aos orientadores
sociais sobre às demandas dos
usuários;
Intervenção junto à equipe
para o fortalecimento e
reordenamento das estratégias
com as crianças e
adolescentes.

Melhor relacionamento dos
orientadores com os usuários;
Diminuição dos conflitos entre os
usuários com a equipe;
Visão acolhedora dos orientadores
em relação ao trabalho com as
crianças e adolescentes.

Reuniões com equipe técnica e
Diretoria para definição das
estratégias de trabalho;
Capacitações e Projetos.

Atuação alinhada dos profissionais
com a estratégia definida;
Ações conjuntas definidas pelas
discussões de casos.

12 encaminhamentos
direcionados a rede de
saúde. .

14 atendimentos a
equipe.

11 reuniões com Equipe
Técnica e Diretoria
Grupos
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ATIVIDADE 1. Cultura, Artes e Educação Patrimonial
Resultados Qualitativos

Resultados Quantitativos
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Promovemos o incentivo à produção artística e cultural,
individual e coletiva das crianças como possibilidade de
reconhecimento e recriação estética de si e do mundo, bem
como da valorização às questões do patrimônio material e
imaterial, produzido historicamente pela humanidade, no
sentido de garantir processos de pertencimento ao local e à
sua história.

267 Oficinas realizadas nos grupos:
• Oficinas de contação de histórias, onde os usuários
apresentaram as outras crianças em rodas de conversas
com suas histórias favoritas;
• Sessões de cinema: Filme Turma Monica, Lua de Cristal
– Xuxa e Didi e a Noviça Rebelde, Frozen, Meu Malvado
Favorito, Os Incríveis, Operação Big Hero, Lilo & Stitch
e A era do Gelo;
• Oficinas com circuito esportivo com a utilização de bola
bambolê, cones, fita zebrada, barbante e garrafas pets.
• Atividades no Parque/Campo: Lazer recreação e
descontração com bambolês, bola, queimada, fuyebol,
voley e base 4, corrida de saco, corrida do ovo, carrinho
de mão, bexiga na barriga e corrente de bambolê;
• Oficinas de “caça ao tesouro” buscando objetos
espalhados pelo Lar, com o objetivo elevar a percepção
das crianças em respeitar o patrimônio
• Oficinas Confecção de bandeiras com pintura para
competição dos grupos incentivando a reciclagem e
criatividade;
Aniversário de Sorocaba:
•
•
•
•

Interpretação da bandeira do município;
Pintura da bandeira;
Interpretação do hino com auxílio de dicionário;
Sorocaba e sua história, em que os usuários exploraram a
nossa cidade e sua história através dos anos, desde a sua
fundação, passando por suas principais fases, até os dias
atuais.
Folclore:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

O que é Folclore;
Trava-Línguas;
Parlendas;
Principais lendas brasileiras;
Teatro de imediato das lendas da mandioca, lobisomem,
vitória regia e mula sem cabeça;
Comidas típicas;
Roda de conversa: levantamento do conhecimento
prévio das crianças acerca do assunto Lendas e mitos.
Apresentação da proposta de trabalho para a semana –
um mito por dia, durante a semana do dia 22.
Estímulo para o conhecimento de semelhanças e
diferenças entre os gêneros da escrita, presentes no
folclore brasileiro;
Concurso de trava-língua.
Apresentação dos grupos com parlendas.
Apresentação a todos os grupos sobre o folclore,
contação de história sobre as lendas mais conhecidas,
desde suas origens até como se modificou em suas
regiões. Nestas apresentações passamos por lendas,
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•

•

Através das brincadeiras típicas de nossa cultura, como o
pega-pega, esconde-esconde, bolinha de gude, pião, pipas e
tantas outras, trazemos as crianças à importância do brincar.
Através dos Jogos Lúdicos abordamos brincadeiras, jogos de
roda, competições cooperativas, até a confecção de
brinquedos incluindo também a limpeza e conservação do
local em que convivemos.

trava – língua, parlendas e ainda um desfile de fantasias
sobre os personagens e suas lendas.
Encerrando as atividades com um caça tesouro,
integrando todos os grupos e envolvendo tudo o que foi
discutido sobre o Folclore.
Confecção de um livro sobre o folclore.

Oficinas sobre a longevidade no Brasil e no mundo, em
que os usuários pesquisaram sobre todas as etapas da vida do
ser humano na vida moderna.
• “Meu ano é”- pesquisa em grupo sobre fatos históricos
dos anos: 1581, 1687, 1859, 1922, 1989.
• Exibição dos seguintes vídeos: Meios de comunicação
através das gerações, evolução da moda, evolução da
música e evolução do meio de transporte.
• Elaboração de um Mural com a linha do tempo do
progresso da tecnologia e suas evoluções.
Oficinas sobre o conflito Inter geracional, em que os
usuários assistiram ao filme “Up – Altas aventuras” onde um
senhor que perde a esposa se isola e é ajudado por um
pequenino escoteiro, o filme relata como se dá a vivencia de
diferentes gerações nos dias atuais.
•
Conflitos geracionais e tecnologia:
•
Apresentação/roda de conversa sobre o Tema: Conflitos
Geracionais e Tecnologia
•
Debate realizado com as crianças sobre: A Tecnologia é
nossa inimiga ou um instrumento de aprendizagem?
•
Roda de conversa e debate sobre “O mundo atual e suas
tecnologias”.
Oficinas sobre “No tempo do vovô”, em que os usuários
fizeram entrevistas com familiares mais velhos para saber
como era a vida antigamente. Após os relatos, traçamos uma
linha do tempo da música, com a revolução do áudio que faz
parte de todos os momentos da vida de todos. Ainda
visitaram duas oficinas, uma sobre a linha do tempo do
grupo Verde, e outra sobre objetos antigos do grupo
Vermelho, após cada oficina roda de conversa.
• Identificação de objetos antigos, conhecer o processo
evolutivo das coisas;
• Exposição de objetos antigos;
• Solicitado a família dos usuários à ajuda-los em casa com
a questão: “Como era no tempo dos meus avós? ”.
• Apresentação de costumes e brincadeiras antigas através
de uma de conversa e leitura à todas as crianças do grupo.
• Brincadeiras antigas trazidas pelos usuários, como
resultado das conversas com seus familiares tais como
Chicotinho Queimado, Passa Anel, Boca de Forno, cobra
cega, corre cotia, brincadeiras com elástico e algumas
cantigas de roda.
• Confecção do jogo da memória;
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• Resgate de valores adormecidos ao longo dos anos, por
intermédio de relatos de experiências (atitudes de ajuda
ao próximo, dinâmicas trabalhando reflexão e
conscientização de valores, comportamento e atitudes
com o grupo) e identificação e registros sobre práticas do
dia-a-dia.
• Realização de oficinas de Cartas, diário.
Dia dos pais:

Nas atividades Artísticas as crianças elaboraram cartazes para
apresentações em eventos culturais, coreografias e
apresentações musicais, auxiliaram na elaboração e
planejamentos dos eventos comemorativos e festivos da
entidade. Nas aulas de artes desenvolvemos projetos onde os
atendidos contar com atividades de Artesanato (trabalhos
manuais), Musicalidade, Expressão Corporal, Teatro, Danças,
Canto, Jogral, Revelação de talentos entre outros, despertando
criatividade, habilidade, sensibilidade, concentração,
estimulando o desenvolvimento psicossocial.

• Confecção de caricatura dos pais com rolo de papel.
• Mural para conhecer as preferências do pai em casa,
diversão, comida, entre outros com o intuito da
compreensão e importância de viver em um lar repleto
de amor;
Trabalho Infantil, Direitos da Criança e do Adolescente.
Apresentações dos Curtas-metragens:
•
•
•
•
•
•
•
•

Litsu (Trabalho infantil doméstico),
Vida Maria, antes que seja tarde (Campanha da Unicef);
Criança não trabalha, criança dá trabalho;
Infográfico animado – Violência Intrafamiliar Infantil;
Vídeo de Prevenção ao Abuso Sexual Infantil;
Documentário Brasil X Trabalho Infantil;
Diário de uma Trabalhadora infantil;
Vídeos de depoimentos de crianças que sofreram abuso
infantil.
Oficinas sobre o ECA, onde os tiveram acesso ao
Estatuto da Criança e do Adolescente e uma roda de
conversa.
•
•

•
•
•
•

•

Leitura da cartilha do ECA ilustrada em tirinhas para
crianças.
Orientação aos usuários sobre o assunto (violência
doméstica), levando esclarecimento quanto a seus
direitos e alertando quanto à necessidade de quebrar o
silêncio e buscar junto aos órgãos competentes o apoio
necessário.
Roda de conversa até onde é carinho ou toque?
Pesquisa em casa, junto aos familiares para saber com
quantos anos meus pais começaram a trabalhar?
Pesquisas e Seminário de Socialização: Quais são os
meus deveres?
Ampliação de conhecimentos sobre princípios básicos
sobre Cidadania, Direitos e deveres. Qual o meu papel
na sociedade?
Interversão em grupo para exacerbar Sobre o Trabalho
infantil, solicitando aos usuários a busca nas
lembranças/observações diárias, sobre “eu já vi uma
criança que trabalha nas ruas, ou comércio dos pais, ou
algo do tipo”.
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•

Incentivo a prática do combate ao trabalho infantil por
meio de disque-denúncia.
•
Roda de conversa e discussão para aprofundar o diálogo
sobre: Não à esmola.
•
Apresentação sobre o conceito de trabalho doméstico.
Enaltecendo a diferença de eu ajudo/sou obrigado.
Consciência Negra e Proclamação da Republica
• Poder da mídia sobre nossas concepções (ausência de
negros como protagonistas) → roda de conversa;
• De onde vieram os negros - relato do período colonial;
• O que foi a Proclamação da República: leitura de texto,
encenação da proclamação;
• Oficinas sobre Racismo, onde se discutiu o racismo e o
seu reflexo no cotidiano, dados sobre o racismo no
Brasil e em nossa região. Produção de um cartaz sobre
o tema, mostrando a mudança deste conceito. Outra
temática do mês, Bullying, discutido atrás da leitura de
uma cartilha ilustrada sobre o tema.
• Oficinas de Leitura da Cartilha), um “Muro dos
Estereótipos”, onde cada usuário fez seu próprio
autorretrato ressaltando seus “pontos fracos” aos olhos
da sociedade
• Oficinas sobre a Proclamação da República, em que os
usuários leram um gibi da Turma da Monica que ilustra
o evento de 15 de novembro, em que o Brasil se
transformou em República, depois realizando conversa
sobre o porquê este evento é tão importante ainda hoje.
Apresentação/roda de conversa sobre o Tema: Bullying
e Racismo
• Roda de conversa para análise e avaliação do
conhecimento das crianças com relação aos assuntos
abordados.
• Esclarecimento e debates quanto à pratica do bullying.
• Apresentação sobre a diferença entre tolerância e
aceitação.
• Orientação e promoção aos usuários sobre o
reconhecimento de que os mesmos vivem em uma
sociedade plural sobre diversidade cultural.
• Roda de conversa para entendimento das crianças que a
sociedade é composta de múltiplas identidades.
• Dinâmica em grupo e entrevistas com o tema: Você já
sofreu bullying? Ou já praticou?
• Afirmar e clarificar aos usuários culturas diferentes,
etnias divergentes, animais exóticos, crenças distintas,
entre outras.
• Roda de conversa sobre o tema Racismo e análise do
entendimento dos usuários quanto ao tema.
• Explicação as crianças porque no Brasil a cor ou raça é
autodeclarada.
• Apresentação de pessoas de diversas etnias que fizeram
história no mundo.
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• Relatos dos próprios usuários sobre ter presenciado atos
de racismo com pessoas próximas.
• Discussão sobre a África está em nós e assim TODOS
descendemos de lá.
• Reconhecimento e explanação sobre o racismo ser
estrutural na nossa sociedade.
• Distinguir a existência do racismo no Brasil e a
necessidade de valorização e respeito aos negros e à
cultura africana.
• Elucidação sobre os privilégios brancos e como
convivemos com isso diariamente.
• Eliminação sobre a ideia de segregar e incentivo a
desmistificar o continente africano cheio de
estereótipos, como o exotismo dos animais selvagens, a
miséria e as doenças, como a aids.

OFICINA 1.1: Artesanato e Pintura
Resultados Qualitativos

Resultados Quantitativos

Realização de 73 Oficinas ao longo do semestre
4 Oficinas Confecção de bandeiras com pintura para
competição dos grupos incentivando a reciclagem e
criatividade;

Promovemos o desenvolvimento de habilidades de expressão,
despertando sua personalidade, seu senso crítico, estimulando
sua imaginação, o uso de sua criatividade nas pinturas
realizadas, desenhar e colorir são formas de expressão pessoal
por excelência das crianças, que nem sempre conseguem
exprimir-se adequadamente através da fala ou da escrita.

• Oficinas de “riscos e rabiscos, para estimular a criação e
criatividade das crianças, com um novo olhar para as coisas
cotidianas, onde os mesmos realizaram desenhos em
cartolinas;
• Oficinas de pintura abstrata com fitas, guaches e pincéis
• Oficinas Confecção de brinquedo e pintura do mesmo:
boliche com garrafas pets incentivando a reciclagem e
criatividade;
• Oficinas Desenho com o tema Férias e logos após os
desenhos cada um falou sobre o desenho realizado
• Confecção de marcador de livro personalizado para a
pessoa escolhida a ser presenteada no dia dos pais;
• Confecção de máscaras dos personagens do folclore para
um concurso entre os usuários;
• Oficina de: complete o desenho Folclórico para incentivar a
criatividade;
• Oficina de pipas;
• Oficina de desenho (ilustração do trava-língua, das lendas e
comidas típicas)
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OFICINA 1.2: Musicalização e Dança
Resultados Qualitativos

Resultados Quantitativos
Realização de 51 Oficinas ao longo do semestre:

Os eventos comemorativos e festas tradicionais foram
abordados com diversas apresentações musicais e
coreográficas.

Onde

através

de

um

trabalho

desenvolvido e acompanhado pelos orientadores
sociais, estimulamos e possibilitamos as manifestações
artísticas através da elaboração de atividades de
musicalização e dança, onde individualmente e
coletivamente as crianças tiveram a oportunidade de
apresentar manifestações musicais e coreografas.
O orientador social através do uso de diversos
instrumentos musicais e equipamentos de som, tais
como violões, instrumentos de percussão, sala de dança
com equipamento de reprodução de mídias sonoras,
confecção de instrumentos feitos com materiais
reciclados elaboraram e desenvolveram com nossas
crianças diversas apresentações e momentos de
integração e socialização entre todos.

• Trabalhamos a música “atirei o pau no gato” com um
exercício rítmico de marcação de andamento,
desenvolvendo a parte motora, de raciocínio e percepção
musical.
• Foi desenvolvida a percepção musical de sons graves e
agudos, com exercícios para fixação.
• Foi apresentado as criançaso instrumento musical Violão,
onde foi mostrada a quantidade de cordas, os sons e outras
partes importantes desse instrumento.
• Exercícios vocais, de aquecimento e afinação. Ensaio e
apresentação da canção Renovar, criada pelas próprias
crianças.
• Trabalhamos o andamento musical, com uma timba o
oficineiro marcava o ritmo que as crianças deveriam andar.
Trabalhamos com vários andamentos desde lento, médio e
rápido.
• Fizemos a brincadeira “corre cutia” com sons corporais,
aproveitando o mês do folclore. As crianças faziam uma
frase rítmica usando sons corporais cantando e brincando.
Com isso trabalhamos marcação rítmica e alteração de
andamento.
• Trabalhamos sons melódicos usando a escala de dó maior.
As crianças tinham que falar o nome das notas em
sequência (cada criança, uma nota) ouvindo o som do
violão executando a nota falada sem errar a ordem,
levando-os a decorarem a sequência da escala e a percepção
e execução melódica.
• Trabalhamos a música Alecrim com sons corporais que
faziam a pulsação rítmica.
• Músicas Folclóricas, em que as crianças aprenderam
músicas que foram passadas de geração em geração e se
transformaram em cirandas de roda e cantigas.
• Apresentação e roda de conversa sobre as danças de cada
região, como frevo, quadrilha, catira, maracatu, baião, paude-fitas, fandango, coco, entre outras.
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OFICINA 1.3: Brinquedoteca
Resultados Qualitativos

Resultados Quantitativos

Promovemos a socialização através da integração dos
individuo ao grupo, estimulamos o autoconhecimento,
percepção corporal, temporal e espacial, domínio das
habilidades e destrezas físicas entre outros, despertando
potencialidades físicas, motoras e cognitivas, estimulando
para a prática lúdica, como ferramenta de superação e
transformação social.
Através dos momentos de jogos, brincadeiras e brinquedos
as crianças, aprendem a se comunicar, liberam suas
emoções, desejos, sentimentos, desenvolve a criatividade, a
imaginação, a fantasia e se transporta para um mundo que é
apenas dela, onde tudo acontece.
A brinquedoteca é um espaço preparado para proporcionar
o estimulo as crianças na hora de brincar, possibilitando o
acesso a uma grande variedade de brinquedos, dentro de um
ambiente apropriado e especialmente lúdico.

Desta forma os orientadores sociais conduziram diariamente

Ofertamos as 103 crianças momentos de integração e
brincadeiras.
• Momentos de recreação e diversão através dos brinquedos
e jogos disponíveis no ambiente.
• Atividades de recreação e Gincana proposto pelos
adolescentes, que no período de férias escolares, vem até o
Projeto Renovar e proporciona momentos de integração e
diversão entre nossas crianças.
• Exibição do documentário: Brinquedos das décadas de
50/60/70/80/90;
• Brincadeiras da vovó e do vovô, Amarelinha, corre-cotia,
pular corda, passa anel, pipa, etc.
• Roda cantada com as músicas: Escravos de Jó e ciranda
cirandinha.
• Brincadeiras através das gerações, os pais escreveram do
que brincavam quando eram crianças e reproduzimos as
brincadeiras em grupos.
• Jogo: Tiro ao alvo em equipes;
• Jogo de Pimbo em equipes;
• Caça ao tesouro Projeto Intercambio;

nossas crianças para este espaço, visando o simples ato de
brincar e criar suas próprias regras, histórias, dando
liberdade as mesmas neste período e observando como as
mesmas se comportam, se socializam, criam suas regras de
convivências.

ATIVIDADE 2: Meu Meio Ambiente por Inteiro – Sociedade Sustentável
Resultados Qualitativos

Resultados Quantitativos
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Desenvolvimento de 44 oficinas abordando os
seguintes temas:
• Passeio realizado no dia 25/07/2017 a Fazenda do
Zoo com acompanhamento de técnico do local para
apresentação do território, animais e atividades
desenvolvidas no local como: desperdício de agua,
destinação correta dos resíduos sólidos, como
transformar resíduos orgânicos em compostagem,
riscos das queimadas ambientais, importância das
áreas de reflorestamentos, consumo sustentável e o
papel do zoológico na preservação das espécies.

• Identificar os animais personagens do filme “As

Ao

abordarmos

esta

atividade

com

nossas

crianças

promovemos o despertar que o ser humano faz parte de um
meio ambiente em que todos somos parte um do outro, onde
cada ser vivo corresponde com outros seres, formando todos
um compromisso local e global de preservação e renovação de
decisões e valores.

•

Através da educação ambiental proporcionamos um processo
de reconhecimento de valores e clarificações de conceitos,
objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando
as atitudes em relação ao meio, para entender e apreciar as
inter-relações entre os seres humanos, suas culturas e seus
meios biofísicos.

Aventuras de Robinson Cruzoé” e entender sobre as
curiosidades biológicas das espécies;
• Conscientização ambiental dos usuários para o uso da
água de maneira consciente, em relação a seus
próprios hábitos de consumo de água e do ambiente
onde eles se encontram.
• Oficina de utilização de materiais reciclados,
incentivando os usuários a priorizaremos uso de
materiais reciclados.
• Dia da árvore: Conhecer as principais árvores do
Lar Monteiro Lobato através de um passeio
monitorado e identificando cada espécie existente
em nossa entidade;
• Dia da árvore (21 de Setembro), com dinâmicas:
• Para que serve as árvores do Planeta?
• Estamos cuidando bem das nossas árvores?
• Reflexão sobre consumo excessivo e como
contribuímos para o aquecimento global.
• Oficina: O Planeta pede socorro! Onde os usuários
apresentaram seus pontos de vista e experiências
com as famílias em relação aos hábitos praticados
diariamente em suas residências.
Busca e coleta de lixos entorno dos espaços usados
em comum a todos os usuários.
• Dia 15 de outubro dia do consumo consciente, onde foi
abordado o tema com os usuários.
• Relatos das crianças a respeito do que é comprado na
casa.
• Roda de conversa sobre de quem comprar.
Impulsionando as crianças a adquirirem o hábito de
ensinarem aos pais para comprar de produtores locais,
assim valorizando o trabalho dos mesmos.
• Discussão: Agir local, pensar global.
• Discussão sobre o assunto, onde dever ser descartado
os produtos.
• Leitura dos 4 Rs importantes na vida.
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Visando através da educação ambiental a prática de tomadas de
decisões e ética que conduzem para a melhora da qualidade de
vida individual e coletiva.

• Apresentação do tema: Obsolescência programada.
Discutindo tema do por que com tanta tecnologia os
produtos duram menos?
• Leitura de dados para os usuários da existência de
sacolinhas no mundo.
• Competição entre equipe com o tema: “Será que
consigo ser ambientalmente Saudável? ”
• Gincana com o tema: Quanto tempo leva para
decompor cada produto?
• Dados da quantidade de agrotóxico em cada alimento
do dia-a-dia.
• Dia da natureza: Cartaz e roda de conversa sobre a
importância dos animais na natureza;
• Oficinas sobre o Parque Natural Chico Mendes, ainda
sobre a semana da criança, realizamos visita ao Parque
Chico Mendes em que usuários conheceram o local,
aprenderam sobre apicultura e o meio ambiente,
conhecendo o local de conservação ambiental e sua
importância.

OFICINA 2.1: Compostagem Orgânica.
Resultados Qualitativos

Resultados Quantitativos

Realização de 2 passeios ecológicos e de oficinas
semanais.
• Passeio realizado no dia 25/07/2017 a Fazenda do
Zoo com acompanhamento de técnico do local para
Com a coleta seletiva de cascas e derivados de frutas e hortaliças,
apresentação e orientação para a realização de
provenientes das refeições produzidas em nossa cozinha, nossas
destinação correta dos resíduos sólidos e como
crianças juntamente com os orientadores sociais produziram
transformar resíduos orgânicos em compostagem.
composto orgânico que foi utilizado para adubagem dos jardins, • Preparação dos recipientes para armazenamentos e
produção do composto.
vasos de plantas.
• Relatos das crianças a respeito do que é feito com o
Com a apropriação desta técnica, nossas crianças em casa
lixo domiciliar.
poderão produzir seu próprio composto e cultivar suas próprias • Roda de conversa: Minha família recicla?
• Apresentação do assunto o que é uma composteira e
hortaliças, legumes, plantas e flores.
para que ela serve/como posso usá-la em casa?
Obtendo conhecimento e prática sobre o cultivo de orgânicos e
•
Debate de como os usuários tratam seu lixo
principalmente os benefícios nutritivos provenientes destes
produzidos.
alimentos.
•
Oficinas sobre o Parque Natural Chico Mendes,
ainda sobre a semana da criança, realizamos visita
ao Parque Chico Mendes em que usuários
conheceram o local, aprenderam sobre apicultura e
o meio ambiente, conhecendo o local de
conservação ambiental e sua importância.
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OFICINA 2.2: Cultivo de Jardins, Vasos e Hortas orgânicas.
Resultados Qualitativos

Através desta oficina, proporcionamos a aquisição de
informações e conhecimentos sobre o manejo com a terra e
suas potencialidades de cultivo. Nesta oficina, realizamos de
forma lúdica e prazerosa a adubação e o cuidado com todos
os jardins e vasos ornamentais de nossa entidade,
transmitindo a estas crianças a responsabilidade que o ser
humano tem para com o meio onde habitam.

Transmitindo as mesmas o poder de transformação que o ser
humano tem para com o meio ambiente, onde podem através
do cuidado e da aquisição de uma postura de conservação e
sustentabilidade transformar tudo ao seu redor.

Resultados Quantitativos
Realização de 2 passeios ecológicos e de oficinas
semanais.
• Passeio realizado no dia 25/07/2017 a Fazenda
do Zoo com acompanhamento de técnico do
local para apresentação do território e
orientações para o cultivo de hortas orgânicas e
cultivo das mesmas.
• Visita dos grupos a Horta Orgânica em que os
usuários puderam observar e conhecer algumas
plantas ali presentes, como o café, alecrim e
urucum, e conheceram os benefícios da
alimentação saudável e livre de agrotóxicos.
• Irrigação e cuidados com o Jardim;
• Oficinas sobre o Parque Natural Chico Mendes,
ainda sobre a semana da criança, realizamos
visita ao Parque Chico Mendes em que usuários
conheceram o local, aprenderam sobre
apicultura e o meio ambiente, conhecendo o
local de conservação ambiental e sua
importância.

ATIVIDADE 3: Prática para uma Vida Plena e Saudável.
Resultados Qualitativos

Resultados Quantitativos
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Promover a formação de valores e hábitos
saudáveis, entre eles a consolidação de
hábitos de higiene, saúde e alimentação,
divulgamos informações colaborando na
formação de cidadãos capazes de viver nesta
sociedade repleta de novas tecnologias e
consumismo não se esquecendo do principal,
a qualidade de vida.
A reeducação de nossas crianças para a
prática de hábitos saudáveis, desde a escolha
de uma boa alimentação, a prática de
exercícios físicos diariamente para o bemestar

físico

e

mental

ganhando

principalmente saúde.
Com o intuito de conscientizá-los sobre a
importância de hábitos saudáveis, foram
inseridos temas em todas as atividades
promovidas pelos orientadores, objetivando
a mudança de hábitos promovendo a
qualidade de vida dos atendidos.
Orientamos de forma lúdica e informacional
as crianças sobre os alimentos, a higiene com
o corpo e com o ambiente, orientamos
também para o exagero que a mídia transmite
através

de

propagandas,

desenhos

e

programas de televisão para o consumo de
alimentos que não são saudáveis e podem
prejudicar a saúde.
Para

as

famílias

e

comunidade

proporcionamos momentos de conversa e de
trocas de experiências promovendo acesso a
informações, campanhas, e orientações com
profissionais de outras áreas tais como saúde,
e outras redes de serviço, visando a
melhorias de vida para todos.
Promovemos uma articulação entre os vários
aspectos da vida, a saúde física e mental, a
sexualidade, a vida familiar e social, o meio
ambiente, o trabalho, a ciência e a tecnologia,
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Desenvolvimento de 49 oficinas abordando os seguintes temas:
• Passeio realizado no dia 25/07/2017 a Fazenda do Zoo com acompanhamento
de técnico do local para apresentação do território onde ocorreram a
realização de trilha ambiental, incentivando a caminhada o cuidado e o
contato com a natureza.
• Porquê do escovar os dentes?
• Qual a maneira correta, escova ideal, quantidade de creme e uso do fio dental;
• Higiene bucal- Através da orientação e observação da equipe de orientadores
diariamente após as refeições.
• Conversa com as crianças sobre higiene pessoal, os cuidados com o corpo na
hora do banho, após fazer uso do banheiro.
• Higiene com o Corpo- Lavar as mãos antes das refeições e após o uso do
sanitário.
• Mini palestra sobre hábitos saudáveis diários.
• Higiene do Corpo, em que os usuários discutiram seus hábitos de higiene e
os cuidados com o corpo que cada criança e mesmo adulto deve ter,
principalmente voltada a proliferação de piolhos e doenças que usualmente
são contraídas pela falta de higiene.
• O consumo de água diariamente.
• Antes da cada refeição, o momento informativo através de nossa
nutricionista, onde cada alimento ofertado é apresentado, destacando os
valores nutricionais, e no que ele é fundamental
• Atividades físicas voltadas à exercícios aeróbicos e anaeróbicos. Introdução dos fundamentos básicos do Judô, etiquetas e como se
comportar no Dojô (sala de Judô)
• Iniciação dos Ukemis (formas de quedas do Judô)
• Atividades físicas coletivas, como corrida/agachamento e pulos contados.
• A importância da atividade física e a fisioterapia, em visita à Vila dos
Velhinhos de Sorocaba, como encerramento das atividades sobre conflitos
intergeracionais, os usuários conheceram a rotina dos idosos da instituição,
conversaram com eles e ainda tiveram a oportunidade aprender sofre o
trabalho de fisioterapia com os idosos, e qual a importância para o corpo esta
prática de exercício.
• Oficinas sobre Sedentarismo, em que os usuários leram uma reportagem
sobre o tema. Após leitura os usuários realizaram um circuito funcional no
campo da entidade.
Apresentação de vídeos para as crianças:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reportagem sobre o bullying (Profissão Repórter)
Bullying na escola (Louie Ponto)
Você sofre Bullying (Kids Fun)
Da Youtuber Nátaly Neri, Ancestralidade, história e resitência.
Empoderamento estético e racial. (Nátaly Neri)
Como Brancos podem contribuir para o fim do racismo. (Nátaly Neri)
A mulata que nunca chegou (Nátaly Neri)
Feminismo Negro (Nátaly Neri)
Como criar crianças doces em um país ácido (Thaís Araújo)
Racismo contra a filha do Bruno Gagliasso.
Coisa de preto não (sobre o que foi falado no Jornal Nacional)
Id: Privilégio Branco
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a cultura, as linguagens, adotando cada vez
mais uma perspectiva interdisciplinar e
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• Corrida por 100 Reais (Privilégio e desigualdade)
• Atividades físicas coletivas, como corrida/agachamento e pulos contados.

transdisciplinar. O cultivo de valores, tais
como respeito, bondade com o próximo, paz,
serenidade e amor.

Nome da atividade: Espaço do Saber
Resultados Qualitativos

Resultados Quantitativos

Promoção ao incentivo à leitura e a diferentes formas de

Desenvolvimento de 49 oficinas abordando os seguintes

linguagem: oral, escrita, gestual, corporal e artística onde os

temas:

usuários puderam ampliar seu universo e sua visão de mundo

•

estimulando sua criatividade e sua postura crítica a leitura,
através do uso da nossa biblioteca e de momentos de leitura e
contação de histórias ao ar livre em diversos espaços

•
•

disponíveis em nossa entidade.
Ofertamos aos atendidos períodos para a realização de suas

•

tarefas escolares, elaboração de trabalhos, pesquisas, estudos
e preparação para provas e leituras, momentos dedicados a
organização

das

responsabilidades

nos

estudos,

proporcionando aos atendidos, apoio ao bom rendimento

•
•

escolar de modo a lhe garantir a continuidade no estudo e sua
excelência acadêmica.
Um momento dedicado para a realidade da criança
preparando-os e orientando-os a realizarem seu projeto de
vida e serem protagonistas de sua formação.
Evidenciamos o sentido e significado a sua escolaridade,
percebendo o sentido do estudo como escada para o sucesso
futuro na vida social e profissional.

•
•
•
•

Oficinas de contação de histórias, onde os usuários
apresentaram as outras crianças em rodas de
conversas com suas histórias favoritas;
Leitura e interpretação do hino de Sorocaba;
Pesquisas sobre as manifestações culturais do
folclore de cada região do Brasil.
Leituras de diferentes lendas, receitas de comidas
típicas e textos sobre aspectos físicos e culturais de
cada região.
Produções textuais como recontos e produção
escrita coletiva (recontando uma lenda).
Leitura do livro de Monteiro Lobato, aproveitando
as festividades pelo dia do Folclore, lemos
algumas histórias do Sitio do Pica pau Amarelo,
em que alguns personagens fazem parte do folclore
e o autor do livro ilustrou tão bem para as crianças.
Solução de dúvidas trazidas pelos usuários;
Orientação nas tarefas escolares diárias;
Auxilio nas pesquisas propostas pelas crianças.
Incentivo aos momentos de leituras individuais e
coletivas.
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EVENTOS CULTURAIS
Resultados Qualitativos

Resultados Quantitativos
Desenvolvimento de 08 eventos ao longo do semestre.
• Passeio realizado no dia 20/07/2017 ao Cinema Shopping
Panorâmico – Filme - Meu Malvado Favorito III;
• Apresentação das lendas folclóricas (Iara, Saci, Boitata,
Curupira e Caipora) que de forma lúdica auxiliava na
transmissão dos saberes ambientais.

Através de passeios organizados e agendados, estaremos em
grupo realizando as visitas, posteriormente as pesquisas e
explanações realizadas em sala pelas crianças sobre seu
território.
Desta forma contribuindo e estimulando a participação na
vida pública do território, desenvolvendo competências para
a compreensão crítica da realidade social de seu território e
do mundo contemporâneo, prevenindo a institucionalização
e a segregação, assegurando a esta criança, a convivência
familiar e comunitária.

• VII- Encontro Panathlon da Terceira Idade – ENPATI - As
crianças do Projeto Renovar participaram neste mês do
ENPATI realizado no Ginásio de Esportes do Monteiro
Lobato com a participação dos grupos de idosos do CCI,
Unimed Sorocaba, e das vizinhas cidades de Piedade e
Itupeva, além das crianças do Colégio Cruz Azul da Polícia
Militar.
• Semana em comemoração ao Dia das Crianças.
• Visita ao parque Natural Chico Mendes;
• Visita a Vila dos Velhinhos;
• Festa de Halloween “Cirque du Freak Show”.
• Realização do Sarau Cultural com a presença de
aproximadamente 300 pessoas entre famílias, convidados,
comunidade e equipe Projeto Renovar
Neste Sarau as crianças apresentaram o trabalho que foi
realizado ao longo do semestre com apresentações culturais,
musicais, danças, exposição de cartazes.
Momento de confraternização entre todos os envolvidos no
Projeto Renovar.

D) Indicadores

Os indicadores utilizados para a monitoramento e avalição foram:
Relatórios de atividades mensais.
Listas diárias de frequência.
Acompanhamento e monitoramento através de observações da equipe técnica de trabalho.
Caixa de Sugestão.
Pesquisa de Satisfação.
Registro em Prontuários.

E) Observações
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Sorocaba, 18 de janeiro

de 2018.

