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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA – 2018
Nome da Organização: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba.
Endereço: Rua: Antônio Aparecido Ferraz nº 1.111 Parque Santa Isabel.
Objetivo da Parceria: Consecução do Plano de Trabalho proposto pelo Lar Escola Monteiro
Lobato de Sorocaba em Regime de Mútua Cooperação com a Administração Pública e Mediante
a transferência voluntária de recursos por parte da SIAS à Parceria.
Meta da Parceria: Atender mensalmente 108 usuários na oferta do Serviço de Convivência e
fortalecimento de Vínculos para crianças de 06 a 11 anos.
A) Atendidos
Público alvo

Crianças de 06 a 11 anos

Quantidade de pessoas atendidas dentro do ano 2018 no
Serviço Socioassistencial objeto da parceria.
1º Semestre

2º Semestre

Janeiro – 107

Julho – 109

Fevereiro - 98

Agosto – 99

Março - 101

Setembro – 106

Abril - 104

Outubro – 108

Maio – 104

Novembro- 108

Junho - 107

Dezembro - 108

Total de atendidos no ano - 158
B) Atividades
1- Serviço 1- Alimentação Saudável;
2- Serviço 2- Acompanhamento de Serviço Social;
3- Serviço 3- Acompanhamento Psicológico;
4- Atividade 1- Cultura, Arte e Educação Patrimonial;
5- Oficina 1.1- Artesanato e Pintura;
6- Oficina 1.2- Musicalização e Dança;
7- Oficina 1.3- Brinquedoteca;
8- Atividade 2- Meu Meio Ambiente Por Inteiro- Sociedade Sustentável;
9- Oficina 2.1- Cultivo de Jardins, Vasos e Hortas Orgânicas;
10- Atividade 3- Práticas para uma Vida Plena e Saudável;
11- Atividade 4- Espaço do Saber – Um olhar sobre o Futuro
12- Atividade 5 - Círculo de Sabedoria – Espaços de Convivências e Integração;
13- Atividade 6 - Faixas da Vida – Escalada ao Sucesso;
14- Atividade 7 – Um Olhar sobre o Mundo da Arte;
15- Atividade 8 - Encontro Renovar Papo Aberto.
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C) Comparativo das metas propostas com os resultados obtidos:
SERVIÇO 1- ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
OBJETIVOS
RESULTADO
QUALITATIVO
Oferta diária das 07:30
as 08:00 do café da
manhã onde as crianças
são recebidas com um
delicioso cardápio diário.
A partir das 11:00
ofertamos diariamente
um delicioso almoço com
toda carga nutricional
específica para a faixa
etária atendida.
Ofertar uma
Garantindo a todos um
alimentação nutritiva e
crescimento físico
balanceada para que
saudável.
ATENDIMENTOS
os atendidos tenham
GERAIS
disposições físicas e
Abordagem diária com
emocionais saudáveis
as crianças antes do
para realizarem suas
almoço salientando e
atividades diárias.
apresentando as
mesmas os alimentos
que eram servidos e
suas propriedades
nutricionais.

ATENDIMENTOS
INDIVIDUALIZADOS

Crianças que
apresentaram alguma
restrição alimentar,
alergia, necessidades
dietéticas especificas
(diabetes),
intolerância a algum
tipo de alimentos ou
não se alimentavam
corretamente
devidamente prescrito
por avaliação médica,
foi realizado um

Orientações diária sobre
os desperdícios de
alimentos realizados e o
consumo consciente dos
mesmos.
Desenvolvemos nestas
crianças um
comportamento
preventivo referente a
sua alimentação,
realizando com cada
criança um trabalho de
reeducação alimentar,
onde a mesma entenda
suas restrições
alimentares e busque
alternativas perante as
mesmas para ter um

RESULTADO
QUANTITATIVO

Janeiro – 1.926
Fevereiro – 1.764
Março – 2.121
Abril – 2.184
Maio – 2.184
Junho – 2.247
Julho – 2.398
Agosto – 2.178
Setembro – 2.014
Outubro – 2.376
Novembro- 2.052
Dezembro –
1.620
Oferta geral de
25.064 refeições

Orientações e
reeducação
alimentar a 8
crianças que no
decorrer do ano
foram
entendendo suas
necessidades e
revendo suas
práticas
alimentares.
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ATENDIMENTOS AS
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OBSERVAÇÕES
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trabalho em conjunto
com equipe de
orientadores, equipe
de cozinha,
Nutricionistas e
família para melhor
servir a esta criança
em suas refeições.
Atendimento
individualizado as
crianças que
apresentam
comportamento
referente a
alimentação.
Campanha Perdigão
– Programa Mesa
Brasil
Acompanhamento de
todas as ofertas de
refeições, visando a
qualidade e o
consumo consciente
dos alimentos
ofertados.

desenvolvimento
saudável.

Em conversa com as
famílias adotamos
estratégias que
incentivaram a adoção
de práticas saudáveis de
alimentação

Melhoria diária no
consumo de alimentos
das crianças,
principalmente aquelas
que demonstraram
algum transtorno
alimentar, ou recusa a
determinados tipos de
alimentos.

Atendimento
individualizado a
8 famílias com
questões
alimentares.
106 Chester
ofertado pelo
Programa Mesa
Brasil

Acompanhamento
de 239 dias de
ofertas de
refeição.
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SERVIÇO 2- ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO SOCIAL
RESULTADO
RESULTADO
OBJETIVOS
QUALITATIVO
QUANTITATIVO
Atendimentos,
observações,
Inserção,
acompanhamentos,
cadastro e
orientações aos
recadastro de
usuários e suas
108 vagas oferecidas;
Crianças com
respectivas famílias
72 recadastramentos;
INSCRIÇÕES
realização de
contribuindo para
113 atendimentos para
USUÁRIOS
estudo social
redução e
inserção usuários novos;
através de:
prevenção das
185 atendidos em 2018.
Procura
ocorrências de
espontânea e
situações de
busca ativa.
vulnerabilidade
social.
Atendimento Social
por entrevista,
escuta e parecer
Realizar
social por
diferentes
demandas trazidas
procedimentos
72 Atendimentos usuários
ATENDIMENTOS
pelos usuários e
que garantam o
perante demandas
USUÁRIOS
demandas
melhor
apresentadas.
identificadas
desenvolvimento
através
dos usuários.
observações da
Equipe
Interdisciplinar.
Tem por objetivo
Atendimento as
informar, orientar
famílias dos
e encaminhar os
usuários onde as
usuários e suas
demandas
famílias a utilizar
apresentadas
Atendimento e
os recursos
foram: problemas
ACOMPANHAMENTO
acompanhamento à
existentes na rede comportamentais,
DAS FAMILIAS
48 Famílias;
de apoio social,
emocionais e
24 Encaminhamentos.
para a garantia de
saúde, conflito
direitos e
familiar, questões
exercício da
de organizações e
cidadania.
responsabilidades
nas rotinas diárias.
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VISITAS
DOMICILIARES

REUNIÕES REDE

Realização
diagnóstico social,
estudo e
acompanhamento
dos casos.
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Observamos
dificuldades,
angustias, anseios,
culturas, suas
rotinas, as relações
intrafamiliares,
tendo uma melhor
visualização das
relações humanas
e assim elaboração
de planejamento a
família.

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

Participação em 5 Fórum
Permanente Erradicação
do Trabalho Infantil;
1 reunião CONDECA;
4 encontros Intersetorial
CRAS Ipiranga;
1 participação na IX
Conferencia Municipal dos
Direitos das Crianças e
Adolescentes;
1 participação na II
Conferencia Lúdica dos
direitos das Crianças e
Adolescentes;
Para viabilizar a
Encontros
1 participação evento
comunicação e
Intersetoriais
sobre Justiça Restaurativa
interação entre as
CREAS, CRAS,
com Dra. Erna;
áreas buscando
Educação, Saúde,
1 participação no 10º
uma visão completa
Conselho Tutelar
Encontro FEBRAEDA em
das necessidades
entre outros.
Campinas sobre
do usuário.
Socioaprendizagem;
1 participação Seminário
de Igualdade e Assistência
Social;
Participação treinamento
implementação do site do
CMAS;
Participação reunião de
alinhamento sobre
transparência pública –
Marco Regulatório;
Participação encontro
Saúde Mental da infância
e Adolescência.
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Atendimento Social
por entrevista,
Realizar
escuta e parecer
diferentes
social por
procedimentos
6 Atendimentos Social a
demandas trazidas
que garantam o
colaboradores da
pelos funcionários e
melhor
entidade;
ATENDIMENTOS
demandas
desenvolvimento
3 Encaminhamentos.
COLABORADORES
identificadas
dos
.
DA ENTIDADE
através
colaboradores da
observações da
entidade.
Equipe
Interdisciplinar.
Teve por objetivo
fortalecer vínculos
Propiciar
familiares e
informações,
incentivar a
8 Encontros Renovar Papo
orientações e a
socialização e a
Aberto;
participação do
convivência
2 reuniões de pais e
usuário e suas
comunitária;
responsáveis;
REUNIÕES, GRUPOS
respectivas
propiciou o acesso
1 Realização Festa Junina
E EVENTOS
famílias junto ao
às informações
e 1 Encontro de
USUÁRIOS E
desenvolvimento
sobre direitos e
encerramento trabalhos
FAMILIARES.
e
sobre participação
executados em 2018.
desdobramentos cidadã, estimulando
do percurso.
o desenvolvimento
do protagonismo
dos usuários.
26 reuniões realizadas
com Diretores de projeto;
30 reuniões realizadas
Propiciar
com equipe técnica;
momentos de
Teve por objetivo
1 Formação Projeto
conhecimento e
direcionar
Gestão da Prática
maior
Orientador social
Cotidiana – Acolhida nos
compreensão dos
perante as
Serviços
CAPACITAÇÕES/FOR
serviços ofertados
demandas e as
Socioassistenciais –
MAÇÕES,
e momentos de
potencialidades dos
PAULUS – FAPCOM;
REUNIÕES EQUIPE
planejamento e
atendidos e
1 capacitação sobre
TÉCNICA.
avaliação dos
elaborar
Trabalho Infantil – SIAS –
desdobramentos
cronograma de
Angélica Lacerda;
dos percursos e
atividades
1 grupo de Apoio sobre
do serviço
ofertadas.
Comunicação Não
ofertado.
Violenta e Justiça
Restaurativa para
mediação/resolução de
conflitos – Psicóloga Hana
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SERVIÇO 3- ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO
OBJETIVOS
RESULTADO
RESULTADO
QUALITATIVO
QUANTITATIVO
Enfrentamento
positivo de situações
de conflito; Melhoria
no desenvolvimento
Acompanhamento de emocional
e
usuários visando
comportamental da 241 atendimentos.
ATENDIMENTOS
compreender e
crianças e famílias
GERAIS
orientar acerca de
acompanhados.
suas demandas
Identificação
de
identificadas.
usuários ou situações
que necessitam de
acompanhamento e
orientação.
Janeiro – 35
Fevereiro – 11
Março – 20
Abril – 12
Maio – 21

ATENDIMENTOS
INDIVIDUALIZADOS

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 das
crianças
acompanhadas.

Junho – 12
Julho – 06
Agosto – 08
Setembro – 20
Outubro – 23
Novembro- 11
Dezembro – 02
Total de
181atendimento
individualizado
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OBSERVAÇÕES

ATENDIMENTOS AS
FAMILIAS

ENCAMINHAMEMTOS

ATENDIMENTO A
EQUIPE

ATENDIMENTOS
INDIVIDUALIZADOS
AOS
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Realizadas durante
as atividades do
projeto para melhor
compreender a
dinâmica dos
usuários.

Identificação de
usuários ou
situações que
necessitam de
acompanhamento e
orientação.

Aproximação da
família do
desenvolvimento
psicossocial do
usuário;
Orientação sobre
acompanhamento e
encaminhamento da
criança/adolescente.

Efetivação dos
encaminhamentos
realizados;
Fortalecimento do
vínculo familiar e
participação da
família no
desenvolvimento
psicossocial do
usuário.

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.
Processo terapêutico
visando auxiliar o
usuário ao
enfrentamento de

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.
Enfrentamento
positivo de situações
de conflito;
Melhoria no
desenvolvimento

Realização de 239
dias de observações
das crianças nas
atividades ofertadas
e de atividades
acompanhadas.

60 atendimentos a
famílias dos
usuários.

16 encaminhamentos
direcionados a rede
de saúde. .

25
reuniões
quinzenais
para
discussão com os
orientadores,
referente
as
observações
e
comportamentos das
crianças em grupo;

27 atendimentos à 6
colaboradores da
entidade.
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GERENCIAMENTOS
SERVIÇOS
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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.

emocional e
comportamental dos
funcionários
acompanhados.

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

30 reuniões com
Equipe Técnica
Projeto Bullying
5 capacitações com
equipe

ATIVIDADE 1- CULTURA, ARTES E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL
Resultados Qualitativos
Proporcionamos as crianças aquisições de
informações relevantes à cultura brasileira
e suas manifestações regionais, através de
nossas festas tradicionais e costumes
locais.
Possibilitamos a ampliação do Universo
Informacional com a oferta de técnicas e
habilidades no desenvolvimento de
potencialidades, habilidades e talentos nos
diversos aspectos da cultura e da arte.

Resultados Quantitativos
Realizamos com nossas crianças 7 encontros
temáticos ao longo do ano onde enfatizamos as
manifestações festivas destas datas, abordando
com elas todos os aspectos de cada festa, suas
origens,

suas

manifestações

particularidades,
culturais,

suas

gastronômicas,

religiosas, regionais, sendo elas:
Carnaval, Páscoa, Aniversário do Lar Escola
Monteiro Lobato, Festa Junina, Dia das crianças,

Promovemos entre as crianças o
reconhecimento e a valorização das
produções culturais 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.

Halloween e Natal.
Ofertamos 32 oficinas artísticas onde ampliamos
as habilidades artísticas de nossas crianças
ofertando as mesmas técnicas de pinturas,
desenhos, trabalhos manuais de recortes, uso de
diversos tipos de materiais tais como papeis,
materiais reciclados, entre outros.
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Através das 32 oficinas artísticas possibilitamos
Resgatamos e valorizamos as culturas
familiares e comunitárias inseridas no
serviço através de brincadeiras e a
promoção de vivências lúdicas e
recreativas entre todos os envolvidos.
Garantimos o direito e o acesso a
programações culturais, de lazer, de
esporte e atividades ocupacionais internas
e externas, relacionadas aos interesses,
vivências, desejos e possibilidades das
crianças e famílias.

as crianças a identificar as diferentes linguagens
– artística, corporal e verbal – e os diversos
contextos

comunicativos

reconhecendo

as

diversas heranças históricas artísticas e culturais.
Desta forma valorizando a própria identidade
cultural, modos de vida, saberes e fazeres da
cultura local e global na relação com a
diversidade das culturas.
Ofertamos ao longo do ano 84 oficinas de
recreação, onde a prática de brincadeiras
tradicionais eram presentes tais como, pegapega, esconde-esconde, pular corda, bolinha de
gude, cards, entre outros. Momentos estes
proporcionados

as

nossas

crianças

como

espaços livres onde as práticas de brincar eram
incentivadas, deixando neste momento a criança
ser criança, sem direcionamento e orientação
perante a brincadeira. Pois neste momento os
direcionamentos

e

orientações

sobre

as

brincadeiras eram criadas por elas, estabelecidas
as relações e as formas de condutas permitidas a
todos que participam.
Ofertamos ao longo do ano 3 encontros culturais
onde proporcionamos em junho as nossas
crianças e famílias uma deliciosa Festa Junina,
regada a muitas danças e comidas típicas, com
direito a quadrilha e muitas brincadeiras. Em
agosto tivemos um delicioso passeio com todas
nossas crianças ao Parque da Mônica em São
Paulo, onde passamos o dia com muita diversão
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nos brinquedos ofertados no Parque. E para
encerrar o ano com chave de ouro, ofertamos em
dezembro

um

confraternização,

delicioso
onde

Coquetel
nossas

de

crianças

ofertaram o musical “Que Brilhe o Sol” onde
através de música e dança, apresentaram uma
surpreendente história de superação de crianças
que buscam no serviço de convivência a
superação para os desafios em suas vidas,
apresentando as diversas lições aprendidas no
Projeto Renovar.

OFICINA 1.1- ARTESANATO E PINTURA
Resultados Qualitativos
Possibilitamos a ampliação do Universo
Informacional com a oferta de técnicas e
habilidades no desenvolvimento de
potencialidades, habilidades e talentos nos
diversos aspectos da cultura e da arte.

Resultados Quantitativos
Realizamos ao longo do ano 36 oficinas onde
ofertamos as nossas crianças práticas e técnicas
que fomentaram a produção artísticas entre os
mesmos

utilizando

para

isso

de

diversos

materiais artísticos tais como guaches, tinta
Promovemos entre as crianças o
reconhecimento e a valorização das
produções culturais 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.

acrilex, tintas vegetais. Para realização das
oficinas, ofertamos diversas temáticas, tais como
os temas festivos trabalhados ao longo do ano.
Atendimento de 300 crianças ao longo de 10
oficinas de Pintura durante o ano ofertada pela
entidade parceira Pintura Solidária, nesta oficina
era ofertado as crianças todos os materiais
necessários
temáticos.

para

a

pintura

dos

quadros
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OFICINA 1.2- MUSICALIZAÇÃO E DANÇA
Resultados Qualitativos

Possibilitamos a ampliação do Universo
Informacional com a oferta de técnicas e
habilidades no desenvolvimento de
potencialidades, habilidades e talentos nos
diversos aspectos da cultura e da arte.
Promovemos entre as crianças o
reconhecimento e a valorização das
produções culturais 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.

Resultados Quantitativos
Realização de 124 oficinas de Musicalização e
Dança, desenvolvida por dois oficineiros
específicos nas suas áreas. Introduzimos as
nossas crianças e adolescentes a questão da arte
em nossa vida, onde a mesma se mostra
diariamente.
Despertando nos mesmos este olhar mais atento
as manifestações culturais em nossa vida, seja
através de uma propaganda que passa na
televisão, ou uma o cântico de louvor que alguns
realizam dentro de sua igreja.
Ressaltamos a arte como uma expressividade
essencial ao ser humano, que por natureza
utilizamos das diversas manifestações artísticas
como forma do ser humano marcar sua presença
criando objetos e formas que representam sua
vivência no mundo, o seu expressar de ideias,
sensações e sentimentos e uma forma de
comunicação.

OFICINA 1.3- BRINQUEDOTECA
Resultados Qualitativos
Resgatamos e valorizamos as culturas familiares e comunitárias inseridas no serviço através
de brincadeiras e a promoção de vivências lúdicas e recreativas entre todos os envolvidos.
Através das brincadeiras e dos brinquedos a criança desenvolveram suas necessidades e
aprenderam a se comunicar, liberando suas emoções (desejos e sentimentos), desenvolvendo
sua criatividade, adquirindo conhecimentos, autoestima e se socializando com as demais
crianças.
A brinquedoteca foi um espaço preparado para estimular a criança a brincar, possibilitando o
acesso a uma grande variedade de brinquedos, dentro de um ambiente apropriado e
especialmente lúdico. É um lugar onde tudo convida a explorar, a sentir, a experimentar e a
fantasiar.

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280
Fone: (15) 3221-4970

www.monteirolobatosorocaba.org.br

ATIVIDADE 2- MEU MEIO AMBIENTE POR INTEIRO
Resultados Qualitativos
Somos privilegiados em estar numa área muito arborizada, com diversas árvores frutíferas e
ornamentais.
Desta forma nossas crianças vivenciam os benefícios de ter a natureza tão presente
diariamente.
Com diversas árvores frondosas que proporcionam diversas áreas com sombras, para
realização de brincadeiras ao ar livre.
Promovemos com nossas crianças 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.
Realizando com os mesmos 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.
Para desta forma obter de nossas crianças a prática das tomadas de decisões e a ética que
conduzem para a melhora da qualidade de vida individual e coletiva seja dentro da entidade,
em sua casa, território e abrangendo um entendimento crítico mais amplo.
Desta forma nossas crianças foram estimuladas e orientadas para adotarem uma postura
coerente para estas mudanças adotando práticas consciente de comportamento e consumo.
Todos os espaços destinados para uso das crianças foram confeccionados placas informativas
com orientações sobre procedimentos de conscientização e descartes corretos, visando o uso
consciente dos espaços e aquisição de conhecimentos e informações relevantes a atividade:
• Refeitório – Espaços de destinação de resíduos orgânicos derivados da alimentação,
coletor de copos descartáveis, coletor de cascas e derivados de frutas e hortaliças (cascas
e talos) para elaboração de composto orgânica e adubos naturais, informativos sobre o uso
consciente da água e energia elétrica.
• Salas de atividades coletivas: Cestos diferenciados para a coleta seletiva, informações
referentes ao uso consciente de energia elétrica, reutilizações de materiais de papelaria e
reciclados para confecção de artesanatos.
• Espaços Internos coletivos - Ginásio Poliesportivos e Espaço Renovar: Cestos
diferenciados para a coleta seletiva, informações referentes ao uso consciente de energia
elétrica e orientações gerais para organização e uso consciente do espaço.
Área externa Coletiva: Informações referentes ao uso correto dos espaços coletivos para o
bem comum a todos, cestos diferenciados para a coleta seletiva, destinação das podas e
cortes de gramas para confecção de compostagem e adubos naturais
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OFICINA 2.1- COMPOSTAGEM ORGÂNICA
Resultados Qualitativos
Ampliação do universo informacional das crianças apresentando possibilidade de reutilização
de sobras orgânicas para produção de composto orgânico para uso em hortas domésticas e
adubagem de vasos ornamentais.

OFICINA 2.1- CULTIVO DE JARDINS, VASOS E HORTAS ORGÂNICAS
Resultados Qualitativos
Ampliação do universo informacional das crianças apresentando possibilidade de cultivo de
vasos ornamentais e a confecção de hortas verticais, utilizando para isso potes, e vasos que
muitas vezes jogamos no lixo. Fomentamos a prática em cuidar dos vasos ornamentais
utilizados na decoração de nossos espaços, visando desenvolver nos mesmos os cuidados
essenciais para com nossa natureza.
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ATIVIDADE 3 – PRÁTICA PARA UMA VIDA PLENA E SAUDÁVEL
Resultados Qualitativos

Resultados Quantitativos
Ofertamos a todas as crianças atendidas no
Projeto Renovar 72 oficinas.

Promovemos 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.

Nestas oficinas priorizamos ofertar ações que
contemplassem a criança como um todo,
trabalhando

questões

comportamentais.

físicas

Abrangendo

e

questões

referente a alimentação, com apoio da equipe
de nutrição da entidade e a parceria com o
Curso de Nutrição da Uniso onde através dos

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,
a cultura, as linguagens, adotando cada vez
mais uma perspectiva interdisciplinar e
transdisciplinar. O cultivo de valores, tais como
respeito, bondade com o próximo, paz,
serenidade e amor.
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.

estagiários,
comtemplavam

ministramos
os

diversos

oficinas
aspectos

que
da

alimentação saudável. Diariamente orientamos
a todos sobre os cuidados com a higiene
corporal e bucal, onde após cada refeição,
solicitamos a escovação dos dentes e as
práticas diárias para a boa higiene bucal.
Salientamos as questões de saúde, tais como
as campanhas sobre dengue, febre amarela, as
campanhas de vacinação e principalmente sua
importância para a prevenção e erradicação de
inúmeras doenças. Tivemos o apoio dos
socorristas da CCR que estiveram presentes
abordando com nossas crianças questões sobre
primeiros socorros, segurança domiciliar e
trânsito seguro.
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ATIVIDADE 4 – ESPAÇO DO SABER – UM OLHAR SOBRE O FUTURO.
Resultados Qualitativos

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.

Resultados Quantitativos
Para o desenvolvimento desta atividade
ofertamos as nossas crianças 1 hora diária
para as atividades direcionadas pela escola,
seja a lição de casa, realização de
exercícios, pesquisas, trabalhos entre
outros, totalizando 239 horas anual.
Complementando
a
atividade,
desenvolvemos 73 oficinas direcionadas
onde abordamos questões comportamentais
referente
aos
estudos,
tais
como
organização,
planejamento,
empenho,
sonhos, metas.
Desenvolvemos no primeiro semestre um
percurso onde utilizamos o Livro Kathelyn
Sofia da autora Andrea Viviana Taubman
onde após leitura dividimos nas seguintes
temática:
Tempo
Desenvolvemos com nossas crianças a
noção de tempo: cronológico e biológico,
mostrando a todos a importância que temos
que ter com o tempo em nossa vida,
salientando o respeito que devemos ter com
o tempo em relação ao nosso corpo, as fases
da vida, infância, adolescência, adulta e a
terceira idade, ou a melhor idade.
Eca definições e conceitos- Direitos e
Deveres.
Proporcionamos as nossas crianças e
adolescentes uma reflexão sobre os Direitos
e Deveres estabelecidos no ECA,
desenvolvendo nas mesmas habilidades
lógicas e linguísticas, construindo com os
mesmos sua autonomia e protagonismo
oportunizando acesso a informações sobre
direitos e sobre a sua participação cidadã,
potencializando sua participação social.
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Identificação Social.
Trabalhamos com nossas crianças a questão
da identificação Social, apresentando aos
mesmos todos os documentos que temos
por obrigação portar, apresentando a eles
todos os documentos por fase de vida tais
como: certidão de nascimento, Carteira de
Vacinação, Histórico Escolar, Registro Geral
–RG, Cadastro de Pessoa Física- CPF,
Título de Eleitor, Carteira de Trabalho,
Carteira de Motorista, Certidão de
casamento, Certidão de Óbito, entre outros.
Autoridades Sociais
Apresentamos as nossas crianças o conceito
de autoridade e suas responsabilidades, já
começando com as autoridades existentes
dentro de casa, na comunidade, na igreja, no
Projeto Renovar, na nossa cidade, no nosso
estado, em nosso país e no Mundo.

ATIVIDADE 5- CÍRCULO DE SABEDORIA-ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA E INTEGRAÇÃO
Resultados Qualitativos
Resultados Quantitativos
Realizamos uma atividade onde o diálogo e a
Desenvolvemos com nossas crianças um
total de 79 encontros, onde semanalmente
Prevenção e Orientação sobre Drogas; com a supervisão técnica de uma psicóloga,
Prevenção ao trabalho infantil e Evasão os temas eram abordados em grupos
Escolar prevaleceu, proporcionamos a nossas divididos por faixa etária para melhor
entendimento da temática.
crianças e família um espaço de diálogo e
comunicação

aberta

esclarecimentos
abordadas.

sobre

referente

os

as

temas;

temáticas
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Realizamos com todas as crianças rodas de
conversas e círculo de convivência com a
finalidade nestes encontros de apresentar os
temas abordados no Projeto Renovar Papo
Aberto:
- Prevenção e Orientação sobre Drogas.
- Prevenção ao trabalho Infantil e Evasão
Escolar.
Após

a

identificação

das

demandas

adaptamos os temas de acordo com o grau de
compreensão de cada grupo e participantes.

Abordando nestes encontros as principais
drogas as quais nossas crianças têm acesso
direta ou indireta, desde o álcool, o tabaco, os
solventes, os tranquilizantes, calmantes, os
opiáceos, anfetaminas, cocaína, maconha
entre outros.

De forma planejada e articulada com os
demais profissionais do Projeto Renovar,
realizamos encaminhamentos as demandas
apresentadas pelas famílias para orientações
e

acompanhamento

socioassistencial.

perante

a

rede
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ATIVIDADE 6- FAIXAS DA VIDA – ESCALADA AO SUCESSO
Resultados Qualitativos
Resultados Quantitativos
Ofertamos um total de 52 oficinas para
introdução e aprimoramento da prática
A introdução da disciplina de Judô é uma esportiva.
medida de grande alcance social, fundamental
para o desenvolvimento integral de crianças, o Com a introdução das práticas esportivas
judô não só promoveu o crescimento das para nossas crianças, abordamos com todos
crianças como fomentou a sua socialização e os grupos a importância das atividades
educou na observância de regras de conduta físicas para nossa saúde, salientando que na
infância e adolescência nosso corpo está em
e de disciplina.
transformação e as atividades física são de
importância
para
o
nosso
Proporcionamos as nossas crianças através total
desenvolvimento
e
formação.
do Judô, inúmeras formas de exploração de
movimentos físicos e estéticos e contribuímos
para o desenvolvimento e aprimoramento do Realização no dia 01/12 de nosso Treino
esquema corporal e psicomotor, aquisição de Encontro entre Judocas, onde tivemos a
controle muscular, aperfeiçoamento do presença de 26 Senseis presente de várias
reflexo, desenvolvimento do raciocínio, gerações e a presença de 120 judocas.
equilíbrio mental, reforço do caráter e da Neste encontro comemoramos a amizade e
moral, fortalecimento da autoconfiança, a
prática
do
Judô.
respeito aos companheiros.
As crianças do Projeto Renovar que
As crianças aprenderam a respeitar os seus participam da oficina Faixas da Vida tiveram
limites e dos colegas, trabalharem em equipe, a oportunidade de treinar com diversos
cooperação, usando a criatividade, através da Senseis de nossa cidade e região.
ludicidade, ou seja, do prazer, sem se De forma descontraída e num clima de
preocupar em ganhar ou perder, onde o mais reencontro entre amigos realizamos nosso
importante foi participar.
último treino de 2018, celebrando o respeito,
a disciplina e principalmente o amor a este
esporte secular.
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ATIVIDADE 7- UM OLHAR SOBRE O MUNDO DA ARTE
Resultados Qualitativos
Resultados Quantitativos
Ofertamos um total de 52 oficinas onde
ressaltamos a arte como uma expressividade
essencial ao ser humano, que por natureza
utilizam
das
diversas
manifestações
artísticas como forma do ser humano marcar
sua presença criando objetos e formas que
representam sua vivência no mundo, o seu
expressar
de
ideias,
sensações
e
sentimentos e uma forma de comunicação.
Finalizamos esta atividade com a criação do
Musical “Que Brilhe o Sol”.
Promovemos através desta atividade o
incentivo à produção artística e cultural,
individual e coletiva das crianças e
adolescentes
como
possibilidade
de
reconhecimento e recriação estética de si e do
mundo, e a valorização da produção artística
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. Possibilitando a todos os
participantes o acesso a manifestações
artísticas, culturais e de lazer no território e na
cidade com vistas a novas sociabilidades.

Onde através das músicas de Renato
Russo, “Mais uma Vez”, música de Leonard
Cohen “Hallelujah, entre outras, realizamos
uma
belíssima
apresentação
no
encerramento do ano, onde as crianças e
adolescentes envolvidos atuaram, cantaram,
dançaram e nos apoiaram na produção deste
maravilhoso espetáculo.
Desta forma com o Musical “Que Brilhe o
Sol” nossas crianças apresentaram através
da dança, da música e do teatro, todas as
temáticas abordadas ao longo do ano.
Onde através de uma reflexão cultural,
mostraram que o sucesso para que uma
criança cresça e tenha uma vida adulta de
sucesso, irá depender de sua infância e
adolescência, se seus direitos foram
garantidos, se teve um crescimento
saudável, amparo familiar e comunitário,
uma educação completa.
O intuito desse musical foi alinhar todos os
temas apresentados a eles de uma forma
lúdica, e também levando para o público um
pouco sobre a vivência deles no projeto
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Renovar, mostrando assim os dois lados da
infância, um onde crianças tem cuidados e
pode ser criança e outro onde sua infância é
comprometida pelas vulnerabilidades a quais
podem estar expostos tais como trabalho
infantil, drogas, gravidez na adolescência
entre outros.

ATIVIDADE 8- ENCONTRO RENOVAR PAPO ABERTO
Resultados Qualitativos
Resultados Quantitativos
Ofertamos as crianças, adolescentes e
famílias um espaço de diálogo aberto com
profissionais capacitados para acolher, ouvir,
Ofertamos 10 encontros anuais com
informar, orientar e realizar encaminhamentos
profissionais convidados que atuam em
a rede socioassistencial se necessário.
nossa cidade na prevenção e combate as
drogas, trabalho infantil e evasão escolar.
Oportunizamos o acesso a informações,
Atingimos um total de 1010 pessoas
gerando conhecimentos e orientações frente
presentes ao longo dos encontros.
as prioridades sobre prevenção e orientação
sobre Drogas, Prevenção ao trabalho infantil e
Tivemos presente nestes encontros os
Evasão escolar entendendo as situações de
seguintes profissionais:
riscos existentes no território e na cidade,
Palestrante: Sr. João Batista Martins
identificando e nos apoiando no combate a
Cesar
estes tipos de demandas.
Complementamos as ações de proteção e
desenvolvimento de nossas crianças e
adolescentes contribuindo para a escolhas em
suas decisões, tornando as mesmas
conscientes e saudáveis em sua vida.
Tendo nestes encontros a oportunidade de
ampliar
seu
universo
informacional,
promovendo o acesso a serviços setoriais em
especial as políticas de educação, saúde,
cultura e esporte.

Tema: Prevenção e Erradicação do Trabalho
Infantil,
desenvolvido
pelo
Fórum
Permanente do Município de Sorocaba.

Palestrante: Sr. Tiago Motta
Tema: As piores formas do Trabalho Infantil.
Desmitificação sobre o papel/ações do
Conselho Tutelar frente ao Trabalho Infantil.
Palestrante Raquel Gianolla
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Tema: Perspectivas e Desafios sobre o
Combate ao Trabalho Infantil X Erradicação
Escolar.
Palestrante Sr. Rodrigo Manganhato –
Vereador e Presidente da Comissão de
Dependência Química da Câmara Municipal.
Tema: Orientação e Prevenção sobre as
Drogas.
Palestrante Cabos Policial Militar Jimi
Simoni e Cabo PM Vânio Sergio Marques
Pereira.

Tema:

Explanação

sobre

os

serviços prestados pela Policia Militar sobre
o Combate a Prevenção e Orientações sobre
Drogas.
Palestrante: Angélica Lacerda Cardoso
Coordenadoria da Criança e Adolescente
pela Sias (Secretaria da Igualdade e
Assistência
Social)
representando
o
município de Sorocaba.
Tema: Prevenção e Erradicação do Trabalho
Infantil
Palestrante: Drº Valdir Rinaldi Silva, juiz
do TRT -15 e coordenador do Juizado
Especial da Infância e Adolescência (JEIA)
de Sorocaba.
Tema: Prevenção e Erradicação do Trabalho
Infantil
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D) Indicadores
Relatório de atividades mensais;
Listas diárias de frequência;
Acompanhamento e monitoramento através de observações da equipe técnica;
Registro em prontuários.

E) Observações

Sorocaba, 28 de janeiro de 2018.

______________________________
José Murilo Marinho Mauad
Presidente

______________________________
Ricardo Ap. Campos
Coordenador

______________________________
Erika Ariadine Pires
Assistente Social
CRESS 52.694

