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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA – 2019
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 2019 no
Serviço Socioassistencial objeto da parceria.
1º Semestre

2º Semestre

Janeiro – 127

Julho – 112

Fevereiro - 104

Agosto – 105

Março – 111

Setembro – 109

Abril – 111

Outubro – 113

Maio – 111

Novembro- 110

Junho – 113

Dezembro – 109

Total de atendidos no ano 151
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 – Evento Cultural – Sarau Renovar Cultural
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C) Comparativo das metas propostas com os resultados obtidos:
SERVIÇO 1- ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
ATENDIMENTOS GERAIS
OBJETIVOS: Ofertar uma alimentação nutritiva e balanceada para que os atendidos tenham
disposições físicas e emocionais saudáveis para realizarem suas atividades diárias.
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. Garantindo a todos um crescimento físico saudável.
Abordagem diária com as crianças antes do almoço salientando e apresentando as mesmas os
alimentos que eram servidos e suas propriedades nutricionais.
Orientações diária sobre os desperdícios de alimentos realizados e o consumo consciente dos
mesmos.
RESULTADO QUANTITATIVO: Oferta diária de alimentação de acordo com a frequência das
crianças atendidas em 2019:
1º Semestre
Dias Letivos
Quantidade:

Janeiro
19
647

Fevereiro
20
1450

Março
19
1433

Abril
21
1625

Maio
22
1668

Junho
18
1118

2º Semestre
Dias Letivos
Quantidade:

Julho
20
622

Agosto
21
1603

Setembro
21
1745

Outubro
23
1951

Novembro
19
1567

Dezembro
19
658

Oferta geral de 16087 refeições ofertadas ao longo do ano a todas as crianças que frequentaram
o Projeto Renovar.
Desenvolvimento anual de 18 Oficinas realizadas pelas estagiárias de Nutrição, parceria da
entidade com a UNISO, onde abordamos com nossas crianças os diversos aspectos referente a
alimentação, desde valores nutricionais, reaproveitamentos de alimentos, questões de higiene
em ambiente de alimentação, questões de desperdícios, descartes e etiquetas de
comportamento em ambientes de alimentação.
Recebimento de aproximadamente 7.000,00 Quilos de alimentos oriundos de doações dos
parceiros: Mesa Brasil, Banco de alimentos de Sorocaba e Distribuidora de Frutas Mirantes.
ATENDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS
OBJETIVOS: 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 trabalho em
conjunto com equipe de orientadores, equipe de cozinha, Nutricionistas e família para melhor
servir a esta criança em suas refeições.
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RESULTADO QUALITATIVO: 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 desenvolvimento saudável.
RESULTADO QUANTITATIVO: Orientações e reeducação alimentar a 2 crianças que no
decorrer do ano foram entendendo suas necessidades e revendo suas práticas alimentares.
ATENDIMENTOS AS FAMILIAS
OBJETIVOS: Atendimento individualizado as 2 crianças que apresentam comportamento
referente a alimentação.
RESULTADO QUALITATIVO: Em conversa com as famílias adotamos estratégias que
incentivaram a adoção de práticas saudáveis de alimentação.
RESULTADO QUANTITATIVO: Atendimento individualizado a 8 famílias com questões
alimentares.
OBSERVAÇÕES E ACOMPANHAMENTOS
OBJETIVOS: Acompanhamento de todas as ofertas de refeições, visando a qualidade e o
consumo consciente dos alimentos ofertados.
RESULTADO QUALITATIVO: Melhoria diária no consumo de alimentos das crianças,
principalmente aquelas que demonstraram algum transtorno alimentar, ou recusa a
determinados tipos de alimentos.
RESULTADO QUANTITATIVO: Acompanhamento de 242 dias de ofertas de refeição.

SERVIÇO 2- ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO SOCIAL
INSCRIÇÕES USUÁRIOS
OBJETIVOS: Inserção, cadastro e recadastro de Crianças com realização de estudo social
através de: Procura espontânea e busca ativa.
RESULTADO QUALITATIVO: Atendimentos, observações, acompanhamentos, orientações aos
usuários e suas respectivas famílias contribuindo para redução e prevenção das ocorrências de
situações de vulnerabilidade social.
RESULTADO QUANTITATIVO: 108 vagas oferecidas; 73 recadastramentos; 46 atendimentos
para inserção usuários novos; 151 atendidos em 2019.
ATENDIMENTOS USUÁRIOS
OBJETIVOS: Realizar diferentes procedimentos que garantam o melhor desenvolvimento dos
usuários.
RESULTADO QUALITATIVO: Atendimento Social por entrevista, escuta e parecer social por
demandas trazidas pelos usuários e demandas identificadas através observações da Equipe
Interdisciplinar.
RESULTADO QUANTITATIVO: 223 Atendimentos usuários perante demandas apresentadas.
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ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS
OBJETIVOS: 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.
RESULTADO QUALITATIVO: 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
RESULTADO QUANTITATIVO: Atendimento e acompanhamento à 136 Famílias;
46 Encaminhamentos realizados a rede SUS, SUAS e Educação.
VISITAS DOMICILIARES
OBJETIVOS: Um dos instrumentos que complementa o Estudo Social.
RESULTADO QUALITATIVO: Conhecimento e análise concreta da situação vivida das famílias/
indivíduos, identificando a realidade sociocultural e familiar dos atendidos apresentando ainda
uma forma viável de conhecimento do território e das possibilidades ou impossibilidades de
acesso a bens e serviços que efetivem os direitos sociais.
RESULTADO QUANTITATIVO: 1 Visita domiciliar.
REUNIÕES REDE
OBJETIVOS: Encontros Intersetoriais CREAS, CRAS, Educação, Saúde, Conselho Tutelar
entre outros.
RESULTADO QUALITATIVO: Para viabilizar a comunicação e interação entre as áreas
buscando uma visão completa das necessidades do usuário.
RESULTADO QUANTITATIVO:
• 01 Participação no II Encontro da Saúde Mental da Infância e Adolescência – Autismo e suas
Implicações realizado no dia 30/03/2019 na FUA – Fundação Ubaldino do Amaral, promovido
pela Associação Criança;
• Realização da Ação Páscoa Solidária em parceria com o Instituto SOS Gente e Grupo Pão de
Açúcar para arrecadação de chocolates em prol aos atendidos;
• Realização de nossa 3ª Pizza Solidária para arrecadação de recursos em prol aos atendidos.
• 01 Participação no Encontro Intersetorial do CRAS Jardim Novo Mundo que ocorreu na data
de 06/05/2019;
• 01 Participação do 1º Ciclo de Palestras do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e Adolescente do Município de Sorocaba que abordou o tema Violência Sexual Contra
Crianças e Adolescentes que ocorreu no dia 16/05/2019 no CRE – Centro de Referência de
Educação;
• 01 Participação no encontro Intersetorial do CRAS Ipiranga que ocorreu na data de 23/05/2019;
• 01 Reunião Equipe Técnica com convidada: Regina Hakvoort – Facilitadora em Justiça
Restaurativa Apresentação do Projeto Renovar Promovendo a Paz, discussão de estratégias
e práticas sobre Justiça Restaurativa e Comunicação não violenta;
• 01 Reunião Equipe Técnica com Regina Proença – Mestra em Comunicação e Cultura Apresentação sobre a Implantação da Capacitação: Educação para a Paz, a ser desenvolvida
por Regina Proença. Apontamentos e articulação sobre as estratégias de abordagem.
• 01 Participação no Encontro Intersetorial do CRAS Ipiranga – onde ocorreu a Pré-Conferencia
- data 29/08/2019.
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• 01 Participação no Evento de Lançamento do Projeto Cidade Responsável – Projeto que visa
capacitar agentes educadores com o intuito de inibir o consumo de álcool por menores de 18
anos.
• 01 Participação no recebimento e organização da visita do Grêmio Estudantil: Prof° Wilson
Ramos Brandão - Momento de Integração e Socialização entre os adolescentes do Grêmio
Estudantil e nossos atendidos - Vídeo confeccionado pelos adolescentes do Grêmio sobre
Bullying - Entrega de doação do kit de higiene para uso coletivo dos atendidos.
• 01 Reuniões Externas – Psicóloga e Assistente Social - Local: CREAS Oeste – Sorocaba,
Compartilhamento de casos dos atendidos Davi e Pedro.
• 01 Participação na Conferencia Municipal de Sorocaba que ocorreu na data de 20/09/2019.
• 01 Reunião – Guarda Municipal de Votorantim para elaboração de palestra sobre segurança
para nossos atendidos.
• 01 Participação na Eleição Conselho CMAS Sorocaba que ocorreu na data de 02/10/2019 na
SIAS.
• 01 Participação na Reunião: Encontro Intersetorial CRAS Jardim Novo Mundo que ocorreu na
data de 14/10/2019.
• 02 Participação na execução de triagem de acuidade visual que ocorreu nas duas primeiras
semanas de outubro.
• 01 Participação na execução de exames de visão realizados na data de 21/10/2019 através de
parceria com BOS sobre Avaliação Oftalmológica com a presença do Ônibus do BOS.
• 01 Participação na Roda de Conversa que ocorreu com todos atendidos com a presença dos
Inspetores da GCM de Votorantim, abordando os temas Segurança, Cerol e Segurança no
Transito realizado na data de 16/10/2019.
• 01 Participação no recebimento dos atendidos da Pastoral do Menor de Sorocaba que realizou
apresentação de dança para nossos atendidos na data de 09/10/2019.
• 01 Participação na reunião do CMDCA Sorocaba que ocorreu na data 18/11/2019 as 9h00 no
Auditório da FUA – Fundação Ubaldino do Amaral - Inicio Campanha FUNCAD Sorocaba.
• 01 Participação Entrevista Rádio Cruzeiro FM – Divulgação Campanha FUNCAD Destinação
Imposto de Renda CMDCA Sorocaba que ocorreu na data 16/12/2019 as 17h00.
• 03 Participação Reunião de Equipe Técnica: Psicóloga e Assistente social com Raissa Psicóloga do Colégio Cruz Azul - Compartilhamento de caso dos atendidos:
ATENDIMENTOS COLABORADORES DA ENTIDADE
OBJETIVOS: Realizar diferentes procedimentos que garantam o melhor desenvolvimento dos
colaboradores da entidade.
RESULTADO QUALITATIVO: Atendimento Social por entrevista, escuta por demandas trazidas
pelos funcionários e demandas identificadas através observações da Equipe Interdisciplinar.
RESULTADO QUANTITATIVO: Atendimentos Social a 3 colaboradores da entidade;
REUNIÕES, GRUPOS E EVENTOS USUÁRIOS E FAMILIARES/COMUNIDADE.
OBJETIVOS: Propiciar informações, orientações e a participação do usuário e suas respectivas
famílias junto ao desenvolvimento e desdobramentos do percurso.
RESULTADO QUALITATIVO: 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.
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RESULTADO QUANTITATIVO:
7 Encontros Renovar Promovendo a Paz;
2 reuniões de pais e responsáveis;
1 Realização Festa Junina
1 Encontro Confraternização Família
CAPACITAÇÕES, FORMAÇÕES e REUNIÕES EQUIPES
OBJETIVOS: Propiciar momentos de conhecimento e maior compreensão dos serviços
ofertados e momentos de planejamento e avaliação dos desdobramentos dos percursos e dos
serviços ofertados.
RESULTADO QUALITATIVO: Teve por objetivo a qualificação dos técnicos, Orientadores
sociais e oficineiros em relação as questões socioassistenciais, as abordagem metodológicas
vivenciadas no cotidiano e as suas atribuições específicas, direcionando toda equipe perante as
demandas e as potencialidades dos atendidos e a elaboração dos cronograma de atividades
ofertadas.
RESULTADO QUANTITATIVO –
• 27 reuniões realizadas com Diretores de projeto para acompanhamento e monitoramento
das ações ofertadas;
• 76 reuniões realizadas ao longo do ano, onde tivemos reuniões envolvendo apenas
equipe técnica- ( coordenação, Assistente Social e Psicóloga) e outras reuniões onde
tivemos a presença dos demais profissionais envolvidos no serviço;
• 01 Participação na Formação para o Serviço de Convivência e Fortalecimentos de
Vínculos “Do Território ao Mundo Virtual” na PAULUS ofertado pela FAPCOM em São
Paulo;
• 1 Participação na capacitação de Comunicação NÃO Violenta -Compartilhamento da
abordagem Comunicação não violenta, práticas e conceitos. Com o intuito de informar e
praticar a comunicação não violenta com a equipe. Reflexões e partilha sobre vivencias
dentro da comunicação, realizado pela psicóloga Hana Lima no dia 21/06/2019;
• 1 Reunião Externas/Capacitações: Workshop para Agentes de Prevenção do Uso de
Álcool e Drogas que ocorreu na data 30/08/2019 no Salão de eventos do Parque dos
Espanhóis das 09h00 às 12h00 ofertado pela Secretaria de Políticas sobre Drogas
(Sepod) -PMS.

SERVIÇO 3- ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO
OBJETIVOS
RESULTADO
RESULTADO
QUALITATIVO
QUANTITATIVO
Acompanhamento de Enfrentamento
usuários visando
positivo de situações
ATENDIMENTOS
compreender e
de conflito; Melhoria 537 atendimentos.
GERAIS
orientar acerca de
no desenvolvimento
suas demandas
emocional
e
identificadas.
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comportamental da
crianças e famílias
acompanhados.
Identificação
de
usuários ou situações
que necessitam de
acompanhamento e
orientação.
Janeiro – 06
Fevereiro – 10
Março – 21
Abril – 22
Maio – 35

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 – 25
Julho – Profissional
em Férias.
Agosto – 42
Setembro – 33
Outubro – 37
Novembro- 41
Dezembro – 24
Total de 299
atendimento
individualizado

OBSERVAÇÕES

ATENDIMENTOS AS
FAMILIAS

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;

Efetivação dos
encaminhamentos
realizados;
Fortalecimento do
vínculo familiar e

Realização de 242
dias de observações
das crianças nas
atividades ofertadas
e de atividades
acompanhadas.

55 atendimentos a
famílias dos
usuários.
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Orientação sobre
acompanhamento e
encaminhamento da
criança/adolescente.

ENCAMINHAMEMTOS

ATENDIMENTO A
EQUIPE

ATENDIMENTOS
INDIVIDUALIZADOS
AOS
COLABORADORES
DA ENTIDADE

GERENCIAMENTOS
SERVIÇOS

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.

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.

Processo terapêutico
visando auxiliar o
usuário ao
enfrentamento de
sua situaçãoproblema.
Orientações
comportamentais e
emocionais
Encaminhamento de
acordo com a
necessidade.
Execução,
acompanhamento,
monitoramento e
avaliação perante o
serviço ofertado

19 encaminhamentos
direcionados a rede
de saúde. .

109
reuniões
Realizadas
entre
equipes
para
discussão
com
equipe
técnica,
orientadores
e
oficineiros referente
as observações e
comportamentos das
crianças em grupo;

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

6 atendimentos à
colaboradores da
entidade.

Apresentação e
elaboração de
estratégias perante
as demandas
apresentadas pelas

Elaboração de
relatório de
atividades para
Prestação de contas.
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crianças e equipe
envolvida na
execução das ações

Atendimentos as
demandas
comportamentais
apontadas pela
equipe de
orientadores e
oficineiros.
Capacitação e
orientação perante
demandas do
serviço.

REUNIÕES REDE
OBJETIVOS: Encontros Intersetoriais CREAS, CRAS, Educação, Saúde, Conselho Tutelar
entre outros.
RESULTADO QUALITATIVO: Para viabilizar a comunicação e interação entre as áreas
buscando uma visão completa das necessidades do usuário.
RESULTADO QUANTITATIVO:
• 01 Encontro de Educadores do Colégio Cruz Azul, promovendo a reflexão e discussão
da prática docente além de suscitar questões que promovam ações que contribuem
diretamente na qualidade da educação. Encontro realizado no dia 18/01/2019 no salão
de evento do Monteiro Lobato;
• 01 Participação na palestra Superar, Inovar e transformar do educador Mario Sergio
Cortella no dia 13/02 no salão de Eventos do Monteiro Lobato;
• Grupos e Comunidade – Estágio de Psicologia- Realização de estágio feito por
estudantes de psicologia da UNIP na entidade com supervisão de nossa psicóloga onde
a dupla está à frente de um grupo de crianças realizando observações para execução
de uma ação, visando a socialização e a convivência entre eles.
• 01 Reunião com a Unidade Básica de Saúde do Jardim Simus (Saúde Mental para
compartilhamento de casos.
• 01 Participação no II Encontro da Saúde Mental da Infância e Adolescência – Autismo
e suas Implicações realizado no dia 30/03/2019 na FUA – Fundação Ubaldino do
Amaral, promovido pela Associação Criança;
• 01 Reunião Equipe Técnica com convidada: Regina Hakvoort – Facilitadora em Justiça
Restaurativa, apresentação do Projeto Renovar Promovendo a Paz, discussão de
estratégias e práticas sobre Justiça Restaurativa e Comunicação não violenta.
• 02 Reuniões Externas/Capacitações: Roda de conversa: Comunicação Não Violenta
com Florais da Amazônia, realizada no dia 29/05/2019 das 14:00 as 18:00 na UFSCar
– Sorocaba e o Documentário: Terapia do Afeto (50 anos de luta por uma saúde mental
humanizada) História sobre Associação Pro Reintegração social da Criança, realizada
no dia 29/05/2019 das 19:00 as 20:30 no Sesc – Sorocaba.
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01 Reunião com Diego e Fernanda – Facilitadores em Processos Circulares:
Apresentação do Projeto Renovar Promovendo a Paz, discussão de estratégias para a
atuação dos facilitadores com nossos atendidos, com o intuito de realizar círculos de
convivência e mediação de conflito.
01 Reunião com Ana Paula Tessutti – Facilitadora em Processos Circulares:
Apresentação do Projeto Renovar Promovendo a Paz, discussão de estratégias para
atuação direta com a Equipe Técnica, com o intuito de realizar processos circulares de
convivência e capacitação de Equipe.
01 Reunião com Francine – Facilitadora em Processos Circulares:
Apresentação do Projeto Renovar Promovendo a Paz, discussão de estratégias para
atuação direta com a Equipe Técnica, com o intuito de realizar processos circulares de
convivência e capacitação de Equipe.
01 Reunião de Equipe Técnica: Psicóloga e Assistente social com Raissa - Psicóloga do
Colégio Cruz Azul: Compartilhamento de caso dos atendidos: Isaac e Vitória.
01 Reunião com Diego Augusto de Carvalho Cruz – Psicólogo e Facilitador em
Processos Circulares:
Articulação sobre a pratica do Processo Circular a ser realizado no encontro de
Pais/Responsáveis dos atendidos do Projeto Renovar.
01 Reunião com Alexandre Piccini e Anderson Queiroz - SICREDI
Apresentação do Projeto Renovar e articulação da Palestra sobre Educação Financeira
a ser realizada pelos representantes da SICREDI ao nossos atendidos e aos
pais/responsáveis.
01 Reunião Equipe Técnica com Regina Proença – Mestra em Comunicação e Cultura:
Apresentação sobre a Implantação da Capacitação: Educação para a Paz, a ser
desenvolvida por Regina Proença. Apontamentos e articulação sobre as estratégias de
abordagem.
01 Reunião Equipe Técnica e Diretoria com Regina Proença – Mestra em Comunicação
e Cultura: Apresentação sobre a Implantação da Capacitação: Educação para a Paz, a
ser desenvolvida por Regina Proença para os Diretores e Gestores do Lar Escola
Monteiro Lobato.
01 Capacitação de Equipe com Regina Proença – Mestra em Comunicação e Cultura
Tema: Educação para a Paz
Objetivo: Estudo de filosofia, meditação, estratégias de cultura de paz e não violência.
Participantes: Presidente, Equipe Técnica e Orientadores Sociais.
01 Visita do Grêmio Estudantil: Prof° Wilson Ramos Brandão. Momento de Integração e
Socialização entre os adolescentes do Grêmio Estudantil e nossos atendidos.
Atividade: Roda de conversa sobre o Grêmio Estudantil e apresentação as nossas
crianças do vídeo confeccionado pelos adolescentes do Grêmio sobre Bullying e a
realização da entrega da doação do kit de higiene para uso coletivo dos atendidos
realizado pelo grêmio.
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01 Reunião de Equipe Técnica: Psicóloga e Assistente social com Raissa - Psicóloga do
Colégio Cruz Azul: Compartilhamento de caso dos atendidos: Elisa e Beatriz.
04 Capacitações de Equipe com Regina Proença – Mestra em Comunicação e Cultura
Tema: Educação para a Paz, onde realizamos o Estudo de filosofia, meditação,
estratégias de cultura de paz e não violência com a participação do presidente, equipe
técnica e orientadores Sociais.
01 Participação na execução de exames de visão realizados na data de 21/10/2019
através de parceria com BOS sobre Avaliação Oftalmológica com a presença do
Ônibus do BOS.
01 Participação na Roda de Conversa que ocorreu com todos atendidos com a
presença dos Inspetores da GCM de Votorantim, abordando os temas Segurança,
Cerol e Segurança no Transito realizado na data de 16/10/2019.
01 Participação no recebimento dos atendidos da Pastoral do Menor de Sorocaba que
realizou apresentação de dança para nossos atendidos na data de 09/10/2019.
01 Reuniões Externas – Psicóloga e Assistente Social - Local: CREAS Oeste –
Sorocaba, Compartilhamento de casos dos atendidos Davi e Pedro.
01 Reunião com a Convidada Ana Cristina Miragaia -Coordenadoria da Mulher da
Secretaria da Cidadania e Participação Popular: Articulação e Planejamento para a
Palestra do 6° Encontro de Pais e Responsáveis do Renovar Promovendo a Paz.
01 Participação Entrevista Rádio Cruzeiro FM – Divulgação Campanha FUNCAD
Destinação Imposto de Renda CMDCA Sorocaba que ocorreu na data 16/12/2019 as
17h00.
01 Reunião com Assistente Social e os Inspetores da Guarda Municipal de Segurança
do Transito: Vanderlei e Andreole: Planejamento da Apresentação e Orientação sobre a
Segurança no Transito para os pais em nosso encontro de janeiro 2020.

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,

religiosas, regionais, sendo elas:

suas

gastronômicas,

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

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.
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.

www.monteirolobatosorocaba.org.br

Carnaval, Páscoa, Aniversário do Lar Escola
Monteiro Lobato, Festa Junina, Dia das crianças,
Halloween e Natal.
Ofertamos diariamente 1 hora por grupo para
momentos de recreação e atividades lúdicas,
onde a prática de brincadeiras tradicionais eram
presentes tais como, pega-pega, escondeesconde, 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
brincadeira.

e

orientação

Pois

direcionamentos

neste

e

perante

momento

orientações

sobre

a
os
as

brincadeiras eram criadas por elas, estabelecidas
as relações e as formas de condutas permitidas a
todos que participam.
Ofertamos ao longo do ano encontros culturais
onde proporcionamos em julho as nossas
crianças e famílias uma deliciosa Festa Julina,
regada a muitas danças e comidas típicas, com
direito a quadrilha e muitas brincadeiras. Em julho
tivemos

passeios

crianças foram

recreativos

onde

nossas

no dia 24/07 no Cinema

assistirem ao filme Toy Story 4 acompanhados de
pipoca, refrigerante e bolacha, após cinema
tivemos a doação de lanche realizada pelo Mc
Donald`s onde todos comeram um delicioso Mc
lanche Feliz.
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Realizamos no dia 31/07 um passeio recreativo
com todas nossas crianças ao Buffet Infantil Casa
da Vó onde brincaram em diversos brinquedos
tais como roda gigante, brinquedos eletrônicos,
entre outros. Todos receberam uma deliciosa
alimentação composta de diversos lanches,
doces e sucos.

OFICINA 1.1- ARTESANATO E PINTURA
Resultados Qualitativos

Resultados Quantitativos
Ofertamos 43 oficinas artísticas onde ampliamos
as habilidades artísticas de nossas crianças
ofertando as mesmas técnicas de pinturas,

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.

desenhos, trabalhos manuais de recortes, uso de
diversos tipos de materiais tais como papeis,
materiais reciclados, entre outros.
Através destas oficinas artísticas possibilitamos
as crianças a identificar as diferentes linguagens

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.

– 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.
Realização de 28 oficinas de Pintura durante o
ano ofertada pela entidade parceira Pintura
Solidária, nesta oficina era ofertado as crianças
todos os materiais necessários para a pintura dos
quadros temáticos.
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OFICINA 1.2- MUSICALIZAÇÃO E DANÇA
Resultados Qualitativos

Resultados Quantitativos
Realização de 101 oficinas de Musicalização e
Dança, desenvolvida pelos orientadores e
oficineira. 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.

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.

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.
Tivemos a realização de 73 oficinas específica de
Expressão Corporal onde nossa crianças
puderam contemplar ações que englobaram as
diversas vertentes artísticas, desde música,
dança, teatro estimulando o desenvolvimento de
potencialidades e habilidades artísticas, se
preparando para momentos de eventos culturais
internos. Preparando
apresentações que
ocorrem ao longo do ano nos 7 encontros
temático com as famílias.
Desta forma ao abordamos com nossas crianças
aspectos culturais, transformamos suas vidas
através destas práticas e desenvolvemos novos
valores e novos olhares, novas sensações, para
que possam descobrir o prazer de se deliciar com
outras formas de manifestação culturais.
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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 as crianças 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 oferta de brinquedos nos espaços de atividades estimula 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.

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,
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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

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. Confecção de um jardim que realizamos em nosso
playground onde para isso preparamos o espaço, utilizando o composto que foi preparado ao
longo de um período utilizando as sobras de frutas e legumes proveniente de nossa cozinha e
separado por nossas crianças em nosso refeitório.
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ATIVIDADE 3 – PRÁTICA PARA UMA VIDA PLENA E SAUDÁVEL
Resultados Qualitativos

Resultados Quantitativos

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.

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.
A reeducação de nossas crianças e suas
respectivas famílias se deram ao longo de 70
oficinas direcionadas as nossas crianças onde
promovemos a prática de hábitos saudáveis,
desde a escolha de uma boa alimentação, a
prática de exercícios físicos diariamente para o
bem-estar
físico
e
mental
ganhando
principalmente saúde.
Para
as
famílias
e
comunidade
proporcionaremos 7 encontros mensais onde
tivemos 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. Para incentivar a prática
esportiva e a realização de exercícios diário
ofertamos 74 oficinas de judô e 47 oficinas de
Ginástica,
onde
receberam
aulas
demonstrativas e técnicas referente as duas
modalidades.

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.
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ATIVIDADE 4 – ESPAÇO DO SABER – UM OLHAR SOBRE O FUTURO.
Resultados Qualitativos

Resultados Quantitativos
Ofertaremos diariamente a todos as crianças
inseridas no Projeto Renovar 1 hora diária no
decorrer do ano, totalizando 242 horas para
execução e 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. Para reforçar ainda
mais este momento, potencializamos esta
atividade proporcionando uma pedagoga
que realizou 75 oficinas, onde através de um
projeto de cidadania, potencializava a
aprendizagem de nossas crianças, ofertando
a eles uma pequena introdução ao Estatuto
da criança e do adolescentes- ECA, a
Constituição Federal e a Declaração
Universal dos Direitos dos Homens.

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
Desta forma potencializando o aprender
e serem protagonistas de sua formação.
como forma de crescimento não apenas
Evidenciamos o sentido e significado a sua intelectual, mas político e social, preparandoescolaridade, percebendo o sentido do estudo os e orientando-os a realizarem seu projeto
como escada para o sucesso futuro na vida de vida e serem protagonistas de sua
formação. Evidenciaremos o sentido e
social e profissional.
significado a sua escolaridade, percebendo o
sentido do estudo como escada para o
sucesso futuro na vida social e profissional.

Durante a realização desta atividade, os
orientadores e equipe técnica observaram e
identificaram
demandas
variadas
de
aprendizagem, e assim juntamente com a
família e rede educacional contribuímos para
a permanecia e bom rendimento escolar do
usuário.
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Evento Cultural – Sarau Renovar Cultural
Resultados Qualitativos
Resultados Quantitativos
Desenvolvemos 2 momentos durante o ano,
onde convidamos as famílias para prestigiar
as apresentações de nossas crianças,
realizando nestes eventos em momento para
todas da família comparecer e prestigiar as
apresentações.
O Sarau Renovar Cultural do Projeto Renovar
foi um evento planejado, onde estimulamos e
incentivamos nossas crianças sobre leitura e
exposição ao público através da fala e outras
formas de manifestações.

Festa Julina

O Sarau Renovar Cultural trabalhou ao longo
do ano: dança, poesia, leitura de livros, música,
apresentações
solo,
interpretações
ou
performances artísticas e literárias e também
outras formas de arte como Artes Visuais
(desenho,
pintura,
escultura,
gravura,
fotografia, instalação, intervenção entre outros)
e Áudio Visuais (vídeo, curta-metragem,
animação, cinema) e teatro.

Danças das Quadrilhas e apresentações
artísticas dos atendidos e seus respectivos
familiares e pais/responsáveis;

Realizado no Salão de Eventos do Monteiro
Lobato no dia06/07/2019 das 9:00 as 12:00.
Tivemos a presença de aproximadamente
250 participantes.

Confraternização Anual 2019
Realizado no Salão de Eventos do Monteiro
Lobato no dia 30/11/2019 das 9:00 as 12:00
nosso almoço de confraternização, onde
tivemos a presença de 150 pais e 123
crianças.
Onde regado a muitas apresentações
artísticas, com diversas músicas natalinas e
apresentações coreográficas, realizamos
nosso 2º encontro Renoval Cultural.
Após as apresentação ofertamos
delicioso almoço a todas as famílias.
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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, 27 de janeiro de 2020.

