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
www.monteirolobatosorocaba.org.br
Fone: - (15) 3221-4970

PLANO DE AÇÃO 2021 FRENTE AO COVID-19
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DE VÍNCULOS
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SOROCABA
PROJETO RENOVAR
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•

Período Acumulado de 02/05/2021 a 30/08/2021

1) IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Nome da Organização: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Data de Constituição: 19/05/1946
CNPJ: 71.492.318/0001-85
Data de inscrição no CNPJ: 19/03/1968
Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz nº 1.111
Cidade / UF: Sorocaba/SP
Bairro: Pq. Santa Isabel
CEP: 18.052-280
Telefone: 15-3221-4970 Site / e-mail: www.monteirolobatosorocaba.org.br
falecom@monteirolobatosorocaba.org
2) OBJETO DA PARCERIA (Descrição genérica do serviço ofertado conforme parceria
estabelecida)
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 06 a 11 anos de idade.
3) DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO SERVIÇO
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FRENTE A PANDEMIA

DE

CONVIVÊNCIA

E

Considerando as orientações da Organização Mundial de Saúde e do Centro de
Contingenciamento do Estado de São Paulo;
Considerando Decreto Municipal 25656/2020, que declara estado de emergência na
saúde pública no município de Sorocaba em razão de surto de doença respiratória
CORONAVÍRUS - COVID-19;
Considerando Instrução Normativa 01/2020-SECID que regulamenta a execução dos
Equipamentos da Assistência Social;
Considerando o Oficio Circular DPP/SECID 26/2020;
Informamos que diante Instrução Normativa Nº 13/2020 da SECID - Secretaria da
Cidadania Município Sorocaba que, "REVOGA DISPOSIÇÕES ANTERIORES E
REGULAMENTA EXTRAORDINARIAMENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NOS
EQUIPAMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE SOROCABA", desde a
data 13/10/2020 o Monteiro Lobato de Sorocaba através do Projeto Renovar, retornou
com as atividades coletivas presenciais respeitando as normas e recomendações
sanitárias, atendendo diariamente o número de até 52 crianças - 35% dos inscritos.
Considerando Instrução Normativa 05/2021-SECID de 13 de maio de 2021 que autoriza o
retorno gradativo das atividades na modalidade coletiva presencial de forma planejada,
definindo-se limite de participantes de acordo com as condições do espaço físico e
respeitando as orientações de distanciamento social, higienização e demais normas
sanitárias, podendo haver remanejamento de sua grade de horário e cronogramas.
Continuidade da oferta do serviço na modalidade remota junto aos usuários, como opção
para aqueles que não retornarem as atividades presenciais, possibilitando o
acompanhamento enquanto durar a pandemia.
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Considerando Instrução Normativa 07/2021-SECID de 13 de junho de 2021 conforme
artigo 12 – Em Relação aos Serviços Socioassistenciais prestados por Organizações da
Sociedade Civil por meio de termos de parceria firmados juntos a Secid:
I- Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças/adolescentes:
a) Fica autorizado o retorno gradativo das atividades na modalidade coletiva presencial
de forma planejada, definindo-se limite de participação de acordo com as condições
de espaço físico e respeitando as orientações de distanciamento social,
higienização e demais normas sanitárias, podendo haver remanejamento em suas
grades de horário e cronogramas;
b) Continuidade da oferta do serviço na modalidade remota junto aos usuários, como
opção para aqueles que não retomarem as atividades presenciais, possibilitando o
acompanhamento enquanto durar a pandemia.
O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, neste período de pandemia vem seguindo
rigorosamente as Instruções Normativas emitidas pela SECID, legitimando seu serviço
com o público atendido e principalmente no apoio as famílias que nos procuraram neste
período, orientando e direcionando as mesmas para a rede de proteção.
A equipe de colaboradores do Projeto Renovar encontra se 100% presentes diariamente,
cumprindo carga horária completa, e executando os serviços e atividades presenciais e
online estabelecidos em plano de Ação entregue a esta renomada secretaria.
As famílias que não optaram pelo retorno presencial, são acompanhadas e direcionadas
remotamente via Grupos de WhatsApp, telefone e redes sociais, realizamos atendimento
presencial com agendamento e devidas medidas de precauções contra COVID-19,
conforme orientações do Ministério da Saúde.
A Equipe Técnica continua articulando com a rede intersetorial via WhatsApp com objetivo
de suprir as demandas dos atendidos, buscando e alinhando novas metodologias de
trabalho perante novo contexto;
Diretores, Equipe Técnica e de Orientadores vem realizando avaliações, planejamento e
reestruturando novas formas de atendimentos, assim como para os espaços físicos para
melhor acomodação dos atendimentos presenciais durante a execução das atividades.
Ressaltamos ainda, que estamos repassando semanalmente alimentos, produtos de
limpeza (quando disponível), produtos de higiene pessoal (quando disponível), roupas
(quando disponível) para as famílias (inscritas e não inscritas) em situação de
vulnerabilidades.
Atividades de limpeza e manutenção na organização permanecem diariamente com os
demais colaboradores, todos com as devidas medidas de precauções contra COVID-19;
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Desta forma todas as crianças, colaboradores, prestadores de serviços e terceiros que
adentrem nossa entidade devem seguir rigorosamente todas as recomendações gerais em
relação ao cuidado com a disseminação e consequente contágio do vírus da Covid 19.
•

Aferição diária da temperatura de todos que adentrarem a entidade;

•

Respeitando o distanciamento social dentro da entidade durante as atividades e em
especial durante o almoço, ocupando apenas 2 pessoas por mesa em suas
extremidades.

•

Realização de atividades em ambientes externo o máximo possível, quando em
ambiente interno, proceder atenção a ventilação destes ambientes com uso de
ventiladores e janelas abertas.

•

Oferta de materiais individuais para execução de atividades artísticas e de recreação
devidamente higienizados e sem compartilhamento entre os presentes.

•

Atenção especial a lavagem das mãos com água e sabão durante o período em que
estiver na entidade.

•

Uso obrigatório de máscaras de tecido individual, presente no momento da aferição de
temperatura, e manter presente uma outra máscara para revezar conforme a
necessidade.

4) ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
FRENTE A PANDEMIA
Serviço 1: Alimentação Saudável
Profissionais Envolvidos:
Elionai Cristiano Vieira – Chefe de Cozinha ( Desligou-se da organização em Maio/2021)
Angélica D.M Giralde –Chefe de Cozinha
Luciene de Almeida – Auxiliar de Cozinha
Teresinha Cândido D.Souza – Auxiliar de Cozinha
Formas que aconteceram as atividades/ações:
Atividade ofertada diariamente pela equipa da cozinha, onde há a oferta do café da manhã
e almoço a todos os participantes do Projeto Renovar e colaboradores da entidade.
Visita realizada duas vezes na semana pelas técnicas de nutrição responsáveis pela
elaboração de cardápio e toda gestão dos insumos do almoxarifado a as doações dos
gêneros recebidos pelos parceiros.
Frequência das atividades/ações:
Profissionais diariamente na entidade cumprindo as 44 horas semanais de trabalho para
preparação de toda alimentação ofertada aos colaboradores da entidade.
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Recebimento semanal, controle de qualidade e condicionamento destes gêneros
alimentícios, recebidos dos parceiros Mesa Brasil-Sesc Sorocaba, Banco de Alimentos,
entre outros, para preparação dos kits que são ofertados as nossas famílias
semanalmente.
Oferta de alimentos as famílias em situação de Vulnerabilidade Social- Articulação
com parceiros.
Para atender as famílias de nossos atendidos que neste momento de pandemia estão
apresentando necessidades no provimento de alimentos a sua família, houve uma
articulação com nossos principais parceiros para autorização em ofertar as doações
alimentares diretamente as famílias, já que não há mais a oferta das refeições diárias em
nossa entidade, desta forma após autorizado pelos parceiros, realizamos a entrega de
forma ordenada, uma vez por semana, toda sexta feira das 08:00 as 14:00, atendendo
todas as medidas de segurança, recebendo apenas um representante de cada família a
cada quinze minutos.
Segue abaixo relação de parceiros que encaminharam ao longo deste período diversos
gêneros alimentícios para oferta a nossas famílias:
Articulações com Parceiros:
• SOS – Serviços de Obras Sociais,
• Contribuinte Pessoa Física,
• Empresa Kanjiko do Brasil,
• AFON – Associação Filantrópica Online,
• Curso de Eng. Agronômica da UNISO,
• Mesa Brasil – SESC Sorocaba,
• Frutas Mirante,
• Banco de Alimentos de Sorocaba,
• Padaria Real,
• SECID,
• Templo Maçônico - Cavaleiros da Concórdia /
• Fraternidade Acadêmica Sorocaba /
• Tropeiros de Sorocaba,
• Pessoa Jurídica Roberto Reis.
• Empresa de jardinagem Verdecom;
• Rotary Club;
• Colégio Crescer e Aprender;
• Atacadista Makro;
• OFEBAS;
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Recebimento e manuseio de aproximadamente 6.900 quilos de alimentos ao longo deste
período e preparação de alguns itens para doações.
Desta forma ofertamos entre o período de 07 de Maio a 27 de Agosto um total de 492 kits
de alimentos.
Descrição das Atividade presenciais e Online:
1º Momento - DATA: 10/05 – Atividade Presencial: Iniciamos a atividade com um batepapo sobre alimentação, em seguida apresentamos um vídeo sobre alimentação
preparado pelos Estagiários de Nutrição, explicamos sobre o vídeo onde eles puderam
tirar as dúvidas e finalizamos com uma atividade impressa “labirinto”, no qual falava sobre
aproveitamentos de alimentos (talos de verduras). Conhecimento prévio sobre
alimentação, atenção e oratória.
2º Momento - DATA: 12/05 – Atividade Presencial: Através de uma roda de conversa
sobre o que é alimentação saudável, carboidratos, proteínas e gorduras. O quanto que o
momento da alimentação é importante para o desenvolvimento do ser humano, e também
para a manutenção do corpo e da mente de forma saudável. E que, através da
alimentação saudável podemos criar “círculos” de atitudes responsáveis, pois quando
refletimos o que comemos também pensamos em o quanto a natureza é importante para a
produção de nossa alimentação e que devemos preservar e reciclar para termos um
planeta mais saudável. Esclarecimentos referente à carboidratos, proteínas e gorduras
(alimentação saudável).
3º Momento - DATA: 13/05 – Atividade Presencial: Iniciamos recapitulando o tema
abordado durante a semana e fizemos uma explicação sobre a Pirâmide Alimentar.
Usamos um cartaz com as principais informações dando exemplo de alguns alimentos
mais consumidos tanto na cultura brasileira, quanto mundial. Após a explicação e a
interação de toda a turma, iniciamos a pintura dos itens que usarei para confeccionar um
banner da pirâmide e colocar em exposição no refeitório. Cada atendido recebeu dois ou
três desenhos e realizaram a pintura. O Banner será confeccionado no mês de junho.
4ºMomento-Data: 14/05 - Atividade Presencial: No primeiro momento iniciamos com um
vídeo explicativo (https://www.youtube.com/watch?v=esvKd5UZDUM) sobre alimentação
saudável, logo após tivemos uma roda de conversa e uma atividade impressa de
identificação de alimentos.
5ºMomento-Data: 18/05 - Atividade Presencial: Iniciamos com o grupo 4 e 5 com
atividade de armazenamento dos alimentos e conservação, logo após com o grupo 1 ,2 e
3 foi proposto uma atividade impressa de um labirinto onde o objetivo era levar a criança a
alimentação saudável.
Resultados Qualitativos:
Os participantes apresentaram referências de suas vivências e muitos conhecimentos
prévios, inclusive aprendidos no próprio Projeto Renovar em atividades antigas e também
na escola e manifestaram o interesse de aprender um pouco mais sobre cada alimento.
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Incentivo sobre a importância da alimentação e suas funções no nosso organismo, como
se alimentar de forma saudável e equilibrada.
Aprendizado sobre como conservar e armazenar alimentos e identificação de legumes,
verduras e hortaliças.
Tomar consciência de suas potencialidades e limites, respeitando a si próprio e aos outros
em suas diferenças.
Valorizar a própria identidade cultural, modos de vida, saberes e fazeres da cultura local
na relação com a diversidade das culturas.
Preocupar-se em cuidar dos ambientes em que vive e do próprio corpo.
Desenvolver habilidades necessárias para a vida cotidiana em busca da autonomia e de
uma vida saudável.
Conhecer e utilizar, quando necessário e seguro, os diferentes serviços e equipamentos
públicos do bairro.
Resultados Quantitativos:
10/05- 7 Atendidos
12/05- 7 atendidos.
13/05- 10 atendidos
14/05- 06 atendidos
18/05- 23 atendidos

1- ATIVIDADE ONLINE DA SEMANA

"A mente cozinha e a alma tempera"
Senhores pais e responsáveis
👩🏽🍳
🍳 Retomando o lema do Chef Gusteau do filme Ratatouille "Qualquer um pode
cozinhar", convidamos a todos para pesquisar e conhecer novas opções para uma
alimentação saudável.
Nesta semana teremos o link para acessarmos várias receitas.
https://www.tudogostoso.com.br/
📸
Após conhecer novas receitas, por gentileza, tirar um "print" da receita
escolhida/preferida e enviar para o grupo de referência.
Retorno até o dia 17/06.
2- ATIVIDADE ONLINE DA SEMANA
Quiz: Pirâmide Alimentar
🍉🧀🍳🌱

🍫

Senhores Pais e Responsáveis
Todos já sabem que o Percurso do mês de Junho tem como tema a Convivência e
Alimentação, duas coisas essenciais para o Projeto Renovar
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E a atividade dessa semana trás para conhecimento a Pirâmide Alimentar, uma
ferramenta muito importante quando se fala em alimentação.
📝 PARA ESSA ATIVIDADE VOCÊ PRECISA:
1️⃣ Clicar no link do Google Forms abaixo:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeKnEqmqFgIu3whSoOs9XcvjyRTksdr4GUSucjyuQJ_aDog/viewform
2️⃣ Preencher com o nome completo da criança/adolescente e analisar a imagem e as
informações sobre a Pirâmide Alimentar.
3️⃣ Responder as 5 questões, lembrando que todas as respostas estão na imagem que
você já analisou e ao concluir, clicar em ENVIAR.
ATENÇÃO: Algumas questões possuem mais de uma alternativa correta.
RESPONDER ATÉ O DIA 24/06/2021
7 de Julho - Dia Mundial do Chocolate!!! 🍫
Apresentamos aos nossos atendidos a história do chocolate na nossa alimentação e toda
sua cadeia produtiva.
🍬 Todos atendidos presentes receberam bis para se deliciar!
Lógico que logo após comerem, realizaram a higiene bucal como diariamente orientados!
🦷
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28 de Julho - Dia do Agricultor
Objetivo Geral:
Incentivar e valorizar a importância da agricultura e do trabalho do agricultor no nosso dia
a dia, assim como a preservação da natureza e do meio ambiente.
Chamar a atenção para o quanto a nossa terra/solo e todos aqueles que mantem o cultivo
de nossos alimentos devem ser lembrados e respeitados, pois sem o trabalhador rural não
teríamos o alimento de todos os dias.
Enfatizar a importância da agricultura do agricultor e do meio ambiente.
Incentivar a valorização as várias profissões necessárias para a nossa vida, como a do
Agricultor, que com seu trabalho garante a alimentação que chega as nossas mesas.
Também refletir sobre a importância da natureza e da terra no geral.
Exemplificar a importância da agricultura em nossas refeições diárias e no dia a dia,
complementando o contato com a terra e suas riquezas que ela oferece para o plantio.
Descrição da Atividade:
Inicialmente foi passado 2 vídeos, o primeiro falava sobre a importância do agricultor em
nosso dia a dia https://youtu.be/8h-9gkZHPsA e o segundo foi um vídeo explicativo no qual
eles puderam ver para a execução da atividade “Plantando Alpiste”
https://youtu.be/VXgDbCdFEEc. Em seguida descemos no Recanto (espaço externo), e ali
tivemos um bate papo e começamos a atividade com os atendidos decorando os copinhos
e as placas, depois colocaram a terra no copo uma quantidade boa de alpiste e
novamente mais um pouco de terra, e regando, essa atividade resultará esse processo de
crescimento do alpiste, formando ‘’cabelinhos’’ sendo os copinhos o rosto, no qual eles
irão acompanhar esse processo e assimilando as diferenças entre os copinhos.
Resultados Qualitativos:
Respeitar pontos de vista distintos, valorizando o trabalho cooperativo e o diálogo para
resolver conflitos.
Reconhecer e respeitar autoridade.
Tomar consciência de suas potencialidades e limites, respeitando a si próprio e aos outros
em suas diferenças.
Valorizar e respeitar diferentes estéticas.
Valorizar o processo educativo e esforçar-se por aprender, aceitar seus erros, pedir ajuda,
tentar de novo, arriscar e evoluir em toda sua capacidade.
Preocupar-se em cuidar dos ambientes em que vive e do próprio corpo.
Utilizar as diferentes linguagens – artística, corporal e verbal.
Participar da montagem de exposições/mostras das produções (próprias e do grupo).
Desenvolver habilidades necessárias para a vida cotidiana em busca da autonomia e de
uma vida saudável.
Conhecer as heranças culturais e históricas da comunidade.
Resultados Quantitativos:
Grupo 1- 3 atendidos
Grupo 2- 4 atendidos
Grupo 3- 7 atendidos
Grupo 4- 4 atendidos
Grupo 5- 7 atendidos
Total de Atendidos: 25 crianças/adolescentes
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Dia do Nutricionista. Dia 31/08
Incentivar a prática constante de uma vida saudável em todos os âmbitos sociais.
Dividimos as crianças em 4 grupos, sendo abordado a atividade com os grupos 1 e 2 no
pátio Salvador Mangano e 3 e 4 no Refeitório.
Iniciando a atividade abordando o dia Nutricionista comemorado na data de hoje.
Apresentamos a profissão de Nutricionista, enfatizando as diversas áreas de abrangência
deste profissional é o seu papel dentro do Monteiro, desde a elaboração de nosso
cardápio diário até o controle de estique e compras.
No refeitório apresentamos aos mesmos nosso painel Pirâmide Alimentar, fazendo uma
relação com o cardápio do dia e os grupos abrangidos pelo cardápio e sua relação com
nossa saúde.
Apresentamos aos mesmos os gráficos referentes aos desperdícios gerados no mês de
agosto e os dias em que ocorreram mais desperdícios e o que foi realizado naquele dia.
Depois realizamos algumas comparações com os quilos desperdiçados e o que
poderíamos ter ofertado de refeição com a quantidade apresentada.
RELATÓRIO QUANTITATIVO REFERENTE AO DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS
MÊS DE AGOSTO

Resultados Qualitativos:
Despertar em nossas crianças e adolescente o olhar sobre a profissão do Nutricionista e
sua atuação em prol da oferta de uma alimentação saudável para o desenvolvimento
pleno.
Compreender toda cadeia produtiva do alimento e suas articulações com o meio ambiente,
desde a produção, a logística da distribuição até ele chegar ao seu prato de refeição.
Conscientizar sobre o desperdício de alimentos e sua consequência para o aumento no
quadro da fome em nossa comunidade.
Resultados Quantitativos: Participação de 75 crianças e adolescentes.
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Serviço 2: Acompanhamento do Serviço Social
Profissional Responsável: Érika Ariadne - Assistente Social - CRESS- 52.694
Formas que aconteceram as atividades/ações:
Via Telefone com famílias, rede intersetorial e parceiros;
Via grupo WhatsApp com atendidos/famílias, rede intersetorial e parceiros
Individual WhatsApp com atendidos/ famílias, rede intersetorial e parceiros,
Atendimento presencial - Individual com horário agendado e com medidas de precauções,
quando necessário com famílias, rede intersetorial e parceiros,
Encaminhamentos dos atendidos/famílias para rede via telefone, e-mail, WhatsApp e
presencial quando necessário;
Entregas de mantimentos á domicílio quando necessário para as famílias;
Visitas domiciliares quando necessário para as famílias.
Frequência das atividades/ações:
Profissional no planejamento, organização e realização das atividades/ações diariamente
na Organização, cumprindo carga horária de 6 horas dias/ 30 horas semanal;
Via Telefone – quando necessário,
Via grupo WhatsApp diariamente;
Individual WhatsApp quando necessário;
Atendimento presencial - individual com horário agendado e com medidas de precauções,
quando necessário;
Encaminhamentos para rede via telefone, e-mail, WhatsApp e presencial, quando
necessário;
Observações/Intervenções realizados á atendidos: 56
• Relação Nominal anexo aos Relatórios mensais encaminhados.
Atendimento/intervenções a pais/responsáveis: 11
• Relação Nominal anexo aos Relatórios mensais encaminhados.
Encaminhamentos: 1- Paulo J.
Reuniões Equipe Técnica: 17 – Planejamento de atividades
Reuniões Psicóloga Social: 8 – Demandas de atendidos e planejamento de trabalho;
Reunião com Equipe Técnica e Orientadores: 14 – Planejamento de atividades.
Reuniões com Diretores e Equipe Técnica: 16 Planejamento de ações;
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Reuniões Rede:
• Fundo Social de Solidariedade com 1ª Dama Senhora Sirlange sobre fortalecimento
da rede e facilitadora de apoio – realizada na data de 05/05/2021 ás 19:00 via
online;
• CRAS Ipiranga na data das 24/06/2021 às 09:00 via google – meet;
• Fiscalização SECID – Mariângela na data de 15/06/2021 ás 09:00 via whatsapp;
• Rotary – Terezinha, Solange e Sandra na data de 30/06/2021 ás 10:00 na
Organização LuAR.
• Roseli – Professora Psicologia Grupos e Comunidades - UNIP;
• Rotary – Terezinha, Solange e Sandra na data de 22/07/2021 ás 11:00 no Monteiro
Lobato de Sorocaba.
• Lúcia – Psicóloga atendido Bernardo V. – na data de 03/08/2021.
Realização de Ações de Arrecadações/Campanhas:
• Ação Pizza Solidária realizada na data de 27/05/2021;
• Instituto SOS mais Atacadista Makro - arrecadações de alimentos;
• Plataforma Pátria Voluntária – Caixa mais solidária, arrecadação de alimentos;
• Colégio Crescer e Aprender – arrecadação de alimentos;
•

Empresa de jardinagem Verdecom – arrecadação de alimentos.

•

Instituto SOS mais Atacadista Makro - arrecadações de alimentos que ocorreram
nas datas de 03 e 24/07/2021;
Instituto SOS Gente em parceria com Atacadista Makro - arrecadações de
alimentos que ocorreram na data de 07/08/2021;

•

Realização de Relatórios: 4- Relatórios - Lista Nominal de atendidos para SECID, Lista
Nominal de Atendidos para Emenda Federal, Relatório de Atividades SECID, Relatório de
Atividades Emenda Federal, Relatório de Atividades Diretoria, levantamento de violações
de direitos para edital Abrinq;
Renovação Cadastros/Registros: CMAS Votorantim; Mesa Brasil SESC Sorocaba,
CMDCA Votorantim.

Participação na elaboração de Projetos:
• MPT – Ministério Público do Trabalho Edital 006.2021;
• Edital Abrinq: Reunião online realizada na data de 29/07/2021 às 14:00 para fins
de participação da 3ª fase do edital e apresentação de projeto.
• Projeto SEMEAR – Parceria NEC/Rotary
• Projeto Alfabetização- Parceria Rotary/LUAR
• ADES - Projeto Esportivo Criança Ativa
• Ofebas- Assessoramento a organizações
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Participação em Conselhos Municipais:
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sorocaba como Conselheira de
Direito, representando Monteiro Lobato - Organizações Civis – gestão 2017/2022 – Gestão
prorrogada por mais um ano:
• Comissão Guarda Subsidiada;
• Comissão Processos Administrativos Conselho Tutelar;
• Comissão Escuta Especializada;
• Participação das reuniões ordinárias e extraordinárias do Colegiado que ocorrem às
quartas-feiras.
Articulações com a Rede: CMDCA Sorocaba, SECID, SEDU-Secretaria da Educação
Prefeitura Sorocaba, Posto de Saúde Jardim Tatiana, Posto de Saúde Jardim Novo
Mundo, CRAS Ipiranga, CRAS Nova Esperança; CAPS Ser e Conviver e Fundo Social de
Solidariedade de Sorocaba.
ATIVIDADES/AÇÕES (NOVAS DEMANDAS)
FRENTE AO PERÍODO PANDEMIA COVID-19

REALIZADAS

DESDE

23/03/2020

Seguindo orientações da Instrução Normativa 03/2021 SECID a continuidade do
serviço ocorreu via remoto por meio de WhatsApp, vídeo chamada e telefone, entre outras
ferramentas, para garantir o acompanhamento e vínculo do atendido e sua família ao
serviço e o atendimento individual presencial ocorreu frente a necessidade do atendido e
sua respectiva família;
Atendimentos realizados Pais/Responsáveis remoto/on-line:
Controle e administração de WhatsApp (individual e grupos) das famílias inscritas e não
inscritas no Programa Projeto Renovar – Realização de 303 atendimentos - Observação:
ocorreram mais contatos, porém houve troca de aparelho celular e não possibilitou
identificar o real nº de atendimentos via WhatsApp.
Gerenciamento/Atendimento de interessados a vagas via WhatsApp: 44 Famílias
Interessadas a vaga.
Controle e organização no recebimento de doações dos Parceiros: Banco de
Alimentos, Mesa Brasil – SESC Sorocaba, Frutas Mirante, UNISO, Empresa Kanjiko do
Brasil, Pessoa Jurídica Roberto Reis, Compra de alimentos recursos Esfera Estadual e
Municipal.

Participação no planejamento, elaboração e divulgação de atividades e informativos
digital/online e atividades impressas:
• 4 Atividades Percurso de Convivência, áudio book, Foto em família, Música da
família e Cruzadinha;
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Confecção e compartilhamento de Informativos ao grupo de Pais:
Repasse de alimentos,
Repasse de Pizzas,
Repasse de Álcool em gel,
Vacinação COVID – Votorantim,
Dia das Mães,
Dia do Artista Plástico,
Dia Nacional do combate ao abuso e à exploração sexual infantil,
Dia da Família,
Aniversário de 75 anos da Organização Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba,
Dia da Língua Nacional,
Dia da Mata Atlântica,
Atividades impressas entregues aos Pais/responsáveis com horários agendados.
Solicitação de apoio para Ação Makro,
Vacinação COVID – Votorantim e Sorocaba,
Dia Mundial do Meio Ambiente,
Dia Mundial do Doador de Sangue,
Dia Nacional da Imigração Japonesa,
Dia do Refugiado,
Programa Vale Gás,
Atualização de Prontuários,
A importância do kit de higiene pessoal e máscaras facial,
Kit Festa Julina, atividades impressas entregues aos Pais/responsáveis com horários
agendados.
Dia Mundial do Rock
Comunicado sobre suspensão atividades -feriado Dia da Independência.
Atualização de prontuário on-line;
Comunicado sobre regras e combinados;
Participação na elaboração de texto sobre dia da infância que também foi publicado no
Jornal Cruzeirinho;
Informativo sobre o Dia do Voluntariado;
Divulgação Projeto Alfabetização.
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Serviço 3: Acompanhamentos Psicologia Social
Profissional Responsável: Hana Laura Lima - Psicóloga - CRP- 06/117455
Formas que aconteceram as atividades/ações:
Via Telefone com famílias, rede intersetorial e parceiros;
Via grupo WhatsApp com atendidos/famílias, rede intersetorial e parceiros
Individual WhatsApp com atendidos/ famílias, rede intersetorial e parceiros,
Atendimento presencial - Individual com horário agendado e com medidas de precauções,
quando necessário com famílias, rede intersetorial e parceiros,
Encaminhamentos dos atendidos/famílias para rede via telefone, e-mail, WhatsApp e
presencial quando necessário;
Visitas domiciliares quando necessário para as famílias.
Frequência das atividades/ações:
Profissional no planejamento, organização e realização das atividades/ações diariamente
na Organização, cumprindo carga horária de 6 horas dias/ 30 horas semanal;
Via Telefone – quando necessário,
Via grupo WhatsApp diariamente;
Individual WhatsApp quando necessário;
Atendimentos presenciais as crianças e famílias frequentes ao Projeto Renovar, com
horário agendado e com medidas de precauções, quando necessário;
Encaminhamentos para rede via telefone, e-mail, WhatsApp e presencial, quando
necessário;
Atividades ofertadas
Visando a promoção de ações que visem o fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários neste momento de isolamento social e prevenção frente ao Covid 19,
elaboramos ações que garantiram aos nossos atendidos e suas respectivas famílias a
prática de ações de saúde física e mental para manter o equilíbrio emocional frente a atual
situação.
Segue abaixo as diversas atividades realizadas presencialmente e online.
•
•
•

57 Atividades Informativas via Online (Instagram/Facebook/WhatsApp):
Atividades detalhadas em relatórios mensais
27 Atendimentos/Acompanhamentos Individuais dos Atendidos:
Relação Nominal detalhada em relatórios mensais
04 Atendimentos/Acompanhamentos Familiar Online:
Relação Nominal detalhada em relatórios mensais
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•

04 Atendimentos/Acompanhamentos Familiares:
Relação Nominal detalhada em relatórios mensais
• 17 Participações em Reuniões Equipe Técnica:
Estruturação/Organização e compartilhamento de casos e demandas.
• 14 Reuniões com Equipe Técnica e Orientadores:
Planejamento de atividades.
• 16 Reuniões com Diretores e Equipe Técnica:
Planejamento de ações;
• 08 Atendimentos de Demandas – Orientadores Sociais
Escuta e Orientações sobre as demandas compartilhadas referentes aos atendidos.
• 02 Atividades Dia Internacional da Família (15 de Maio):
Atividades detalhadas em relatórios mensais
• 04 Atividades Dia Nacional ao Combate ao Abuso e à Exploração Sexual
Infantil (18 de Maio):
Atividades detalhadas em relatórios mensais;
• 01 Atividade Dia Mundial da luta Contra o Trabalho Infantil (12 de Junho):
Atividades detalhadas em relatórios mensais;
• 04 Atividades Dia Nacional ao Combate ao Abuso e à Exploração Sexual
Infantil (18 de Maio):
Atividades detalhadas em relatórios mensais
• 01 Atividade: Teatro O Monstro das Cores:
Atividades detalhadas em relatórios mensais
• 01 Atividade sobre Regras de Convivência:
Atividades detalhadas em relatórios mensais
• 01 Atividade sobre Regras e Combinados:
Atividades detalhadas em relatórios mensais
• 01 Atividade Dia da Infância:
Atividades detalhadas em relatórios mensais
•

01 Participação Reunião com Eveline Dias (Coordenadora Digital da FUA):
Capacitação da Equipe sobre Tecnologias com a Coordenadora Digital da FUA
(Fundação Ubaldino do Amaral)
Objetivo: Recursos tecnológicos, sistematização de dados e otimização de
Tecnologias.

•

01 Participação Reunião com Roseli Campos (Psicóloga e Supervisora de
Casos):
Reunião online com a Psicóloga e Supervisora de Casos da Faculdade Paulista
Unip.
Objetivo: Compartilhamento de demandas e estratégias de intervenções referente a
Equipe e Atendidos.
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• Capacitação sobre Mediação de Conflitos para Orientadores:
Apresentação de Técnicas de mediação de conflitos e exemplos de situações de
conflitos e sugestões de mediação com crianças e adolescentes.
• 01 Participação Inscrições novos Atendidos:
Preenchimento dos dados pessoais e familiar na ficha de inscrição.
Orientações e Conscientização sobre os Protocolos de Atendimento do Projeto
Renovar.
•
✓
✓
✓

Planejamento de Atividades:
Planejamento de Atividades
Elaboração de Conteúdos das Temáticos do Mês
Relatório Mensal.

ATIVIDADES OFERTADAS
As atividades ofertadas pela equipe de orientadores tiveram como propostas as principais
ações diárias de combate e prevenção ao COVID 19, onde realizamos atividades de caráter
recreacionais e lúdicas, atividades que contribuíram para aquisição progressiva de
informações e práticas que garantam sua segurança e de suas famílias frente ao COVID.
Abrangendo com as atividades os principais protocolos de higiene, comportamento e
medidas de prevenção adotados em suas residências para os cuidados com suas famílias e
no mínimo convívio social existente. Desta forma, proporcionando aos usuários o
desenvolvimento das práticas e condutas favoráveis para o bem-estar social, através de
informações, comunicações e a garantia de defesa de direitos, mobilizando e fortalecendo as
redes sociais de apoio, primando para o desenvolvimento do convívio familiar e comunitário.

ATIVIDADES ONLINES
Atividades ofertadas semanalmente via Grupos de WhatsApp, onde cada educador social,
gerencia seu grupo coletivamente e individualmente de acordo com cada demanda
apresentada.
São planejadas atividades que consistem num tema norteador criando um percurso a ser
realizado ao longo do mês. Cada participação é monitorada pela equipe de educadores
sociais que ao final do mês, realiza um fechamento com diversos indicadores que são
controlados via WhatsApp e repassados a equipe técnica.
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Percurso Online de Maio – Convivência.
Detalhamento das atividades anexo nos relatórios mensais.
• ATIVIDADE ONLINE DA SEMANA- PODCAST DO LIVRO "DESCULPE-ME"
Período de 29/04 a 06/05.
Resultado Quantitativo: 51 participações
• ATIVIDADE ONLINE DA SEMANA - FOTO EM FAMÍLIA
Período de 06/05 a 13/05.
Resultado Quantitativo: 89 participantes
• ATIVIDADE ONLINE DA SEMANA- A MÚSICA DA FAMÍLIA
Período de 13/05 a 20/05
Resultado Quantitativo: 71 participações
• ATIVIDADE ONLINE DA SEMANA: CRUZADINHA
Período de 20/05 a 27/05
Resultado Quantitativo: 46 participações

Percurso Online de Junho – Convivência e Alimentação.
Detalhamento das atividades anexo nos relatórios mensais.
• ATIVIDADE ONLINE DA SEMANA: Vídeo Book "Amigos"
Período de 27/05 a 03/06
Resultado Quantitativo: 21 participações
• ATIVIDADE ONLINE DA SEMANA: Filme Ratatouille
Período de 03/06 a 10/06
Resultado Quantitativo: 21 participações
ATIVIDADE ONLINE DA SEMANA: A Mente Cozinha e a Alma Tempera.
Período de 10/06 a 17/06
Resultado Quantitativo: 36 participações
• ATIVIDADE ONLINE DA SEMANA: Pirâmide Alimentar.
Período de 17/06 a 24/06
Resultado Quantitativo: 29 participações
• ATIVIDADE ONLINE DA SEMANA: Caça Palavras
Período de 24/06 a 30/06
Resultado Quantitativo: 08 participações
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Percurso Online de Julho – Convivência e Emoção.
Detalhamento das atividades anexo nos relatórios mensais.
ATIVIDADE ONLINE DA SEMANA: Vídeo Book “O monstro das cores”
Período de 01/07 a 08/07
Resultado Quantitativo: 36 participações
ATIVIDADE ONLINE DA SEMANA: Jogo Online “O monstro das cores”
Período de 08/07 a 15/07
Resultado Quantitativo: 30 participações
ATIVIDADE ONLINE DA SEMANA: Dinâmica: Espelho das Emoções.
Período de 15/07 a 22/07
Resultado Quantitativo: 36 participações
• ATIVIDADE ONLINE DA SEMANA: Música das Emoções.
Período de 22/07 a 29/07
Resultado Quantitativo: 29 participações
• ATIVIDADE ONLINE DA SEMANA: Caça Palavras
Período de 29/07 a 05/08
Resultado Quantitativo: 32 participações

Percurso Online de Agosto – Convivência e Sabedoria.
Detalhamento das atividades anexo nos relatórios mensais.
ATIVIDADE ONLINE DA SEMANA: Foto da Sabedoria.
Período de 05/08 a 12/08
Resultado Quantitativo: 41 participações
ATIVIDADE ONLINE DA SEMANA: Jogo da Memória “Sabedoria”
Período de 12/08 a 19/08
Resultado Quantitativo: 43 participações
ATIVIDADE ONLINE DA SEMANA: Um Depoimento de Sabedoria.
Período de 19/08 a 26/08
Resultado Quantitativo: 25 participações
• ATIVIDADE ONLINE DA SEMANA: Audio Book “Colcha de Retalho”.
Período de 26/08 a 02/09
Resultado Quantitativo: 29 participações
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METODOLOGIAS E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OFERTADAS
PRESENCIALMENTE
Profissionais Responsáveis: Equipe de Educadores Sociais
Angélica Chrispim P. da Silva
Diego Mello de Souza
Jaíne Silva Marcondes
Rosilene Torregiani
Vilma Aparecida de Góis Ribeiro
Formas que aconteceram as atividades/ações:
Frequência das atividades/ações:
Profissionais a frente dos planejamentos, organizações e realização das atividades/ações
diariamente na Organização, cumprindo carga horária de 9 horas dias (segunda a quinta)
e 8 horas na sexta/ 44 horas semanal;
Oferta de atividades presenciais em grupos reduzidos, seguindo todos os protocolos
estabelecidos.
Confecção de Informativos temáticos, preparados para ser postado nos grupos de
WhatsApp e desenvolvido presencialmente com os atendidos.
Atividades impressas entregues nos momentos em que as famílias vêm a entidade para
receber os kits de alimentação.
Seleção e postagem de eventos culturais, cursos de capacitações e outras informações de
relevâncias as famílias.
Planejamento e execução semanal das atividades previstas em plano de trabalho,
execução e preparação de relatório para prestação.
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ATIVIDADE 1: ARTE POR TODA PARTE
Descrição detalhadas das atividades apresentada em relatório de
Execução Referência maio, junho, julho e agosto de 2021.
Maio/2021
•

KIT RENOVAR

Resultado Qualitativo:
Conhecer diferentes gêneros literários a partir da escuta atenta e/ou da leitura feita por si
mesmo.
Conhecer os propósitos da leitura, da escrita, comunicação oral e do cálculo para utilizálos em contextos reais diversos.
Resultado Quantitativo:
80 Kits entregues
• DIA DO ARTISTA PLÁSTICO 08/05
Resultados Qualitativos:
Valorizar a própria identidade cultural, modos de vida, saberes e fazeres da cultura local
na relação com a diversidade das culturas.
Interessar-se por transitar pelos equipamentos culturais do território.
Identificar as diferentes linguagens – artística, corporal e verbal– e os diversos contextos
comunicativos.
Resultados Quantitativos:
Facebook: 92 pessoas alcançadas
https://www.facebook.com/LarEscolaMonteiroLobatoProjetoRenovar/photos/a.4576701210
43108/2431210570355710/
Instagram: 64 Visualizações - https://www.instagram.com/p/COnRiolDWz7/
WhatsApp: Grupo de Pais 160 participantes
•

DIA DAS MÃES 09/05

Resultados Qualitativos:
Valorizar a própria identidade cultural, modos de vida, saberes e fazeres da cultura local
na relação com a diversidade das culturas.
Identificar as diferentes linguagens – artística, corporal e verbal– e os diversos contextos
comunicativos.
Resultados Quantitativos:
Facebook: 76 pessoas alcançadas
https://www.facebook.com/LarEscolaMonteiroLobatoProjetoRenovar/photos/a.4576701210
43108/2432336243576476/
Instagram: 62 Visualizações - https://www.instagram.com/p/COp27ySj__V/
WhatsApp: Grupo de Pais 160 participantes
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•

DIA 15 de MAIO, DIA INTERNACIONAL DA FAMÍLIA

Resultados Qualitativos:
Valorizar a própria identidade cultural, modos de vida, saberes e fazeres da cultura local
na relação com a diversidade das culturas.
Identificar as diferentes linguagens – artística, corporal e verbal– e os diversos contextos
comunicativos.
Resultados Quantitativos:
Facebook: 122 pessoas alcançadas
https://www.facebook.com/LarEscolaMonteiroLobatoProjetoRenovar/photos/a.4576701210
43108/2437518616391572/
Instagram: 54 Visualizações - https://www.instagram.com/p/COp27ySj__V/
WhatsApp: Grupo de Pais 160 participantes
•

ANIVERSÁRIO DO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO

19/05

Resultados Qualitativos:
Estimular a criança a reconhecer seus direitos aos serviços básicos das políticas públicas
no território (saúde, educação, esporte, lazer, cultura) segundo suas necessidades e
interesses, para que, futuramente, tenha possibilidade de exercitar sua cidadania.
Reconhecer a importância de preservar a escola, a ONG e demais equipamentos públicos.
Saber os modos de funcionamento dos equipamentos públicos da região (Centros
Culturais, Centros de Saúde, Bibliotecas, etc.).
Resultados Quantitativos:
Facebook: 253 pessoas alcançadas
https://www.facebook.com/LarEscolaMonteiroLobatoProjetoRenovar/videos/30058673530
69174
Instagram: 84 Visualizações - https://www.instagram.com/p/CPETx-HjlmO/
WhatsApp: Grupo de Pais 160 participantes
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• 1º Momento - Data: 27/05 – Atividade Presencial
Leitura do livro Amigos – Helme Heine
Resultados Qualitativos:
Atitudinal
Respeitar pontos de vistas distintos, valorizando o trabalho cooperativo e o diálogo para
resolver conflitos.
Tomar consciência de suas potencialidades e limites, respeitando a si próprio e aos outros
em suas diferenças.
Valorizar e Respeitar diferentes estéticas.
Procedimental
Desenvolver habilidades necessárias para a vida cotidiana em busca de autonomia e de
uma vida saudável.
Conceitual
Conhecer diferentes gêneros literários a partir da escuta atenta e/ou da leitura feita por si
mesmo.
Conhecer os propósitos da leitura, da escrita, comunicação oral e do cálculo para utilizálos em contextos reais diversos.
Resultados Quantitativos: 25 Crianças/Adolescentes

Junho/2021
Descrição da Atividade: Percurso Convivência e Alimentação
•

2º Momento - Data: 04/06 – Atividade Presencial

Reprodução do filme Ratatouille,
Resultados Qualitativos:
Desenvolver o hábito de uma alimentação saudável, respeitar os gostos e pontos de vista
do próximo para uma convivência agradável e produtiva para todos. Evidenciar a
importância do trabalho em equipe.
E na atividade de dobradura e confecção do ratinho, desenvolver a criatividade e a
coordenação motora fina, como também trabalhar o espírito cooperativo em equipe.
Atitudinal: Momento de descontração, alegria, relaxamento e concentração.
Respeitar pontos de vista distintos, valorizando o trabalho cooperativo e o diálogo para
resolver conflitos.
Desenvolver a criatividade e o hábito saudável de se alimentar, valorizando a própria
identidade cultural, modos de vida, saberes e fazeres da cultura local na relação com a
diversidade das culturas.
Procedimental: Acessar produções culturais.
Utilizar as diferentes linguagens – artística, corporal e verbal.
Manusear diferentes mídias, percebendo a inclusão digital como meio de ampliação de
repertório e inserção no mundo contemporâneo.
Conceitual: Comparar a própria identidade cultural com outras identidades.
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Identificar as diferentes linguagens – artística, corporal e verbal – e os diversos contextos
comunicativos.
Resultados Quantitativos: 22 atendidos
Descrição da Atividade: Percurso Convivência e Alimentação
• 3º Momento - Data: 10/06 – Atividade Presencial
Objetivo: Apresentar a diversificada culinária brasileira através de suas regiões e dos
personagens presentes no livro “Mais um prato para Pedrinho” de Carlos Ferrari e
ilustrações de Ivan Coutinho.
Resultados Qualitativos:
Atitudinal
Respeitar pontos de vista distintos, valorizando o trabalho cooperativo e o diálogo para
resolver conflitos.
Tomar consciência de suas potencialidades e limites, respeitando a si próprio e aos outros
em suas diferenças.
Valorizar a própria identidade cultural, modos de vida, saberes e fazeres da cultura local
na relação com a diversidade das culturas.
Valorizar e respeitar diferentes estéticas.
Valorizar o processo educativo e esforçar-se por aprender, aceitar seus erros, pedir ajuda,
tentar de novo, arriscar e evoluir em toda sua capacidade.
Procedimental
Conhecer as heranças culturais e históricas da comunidade.
Comparar a própria identidade cultural com outras identidades
Conhecer diferentes gêneros literários a partir da escuta atenta e/ou da leitura feita por si
mesmo.
Conhecer os propósitos da leitura, da escrita, comunicação oral e do cálculo para utilizálos em contextos reais diversos.
Conceitual
Desenvolver habilidades necessárias para a vida cotidiana em busca da autonomia e de
uma vida saudável.
Resultados Quantitativos: 28 Crianças/Adolescentes
Descrição da Atividade: Percurso Convivência e Alimentação
•

4º Momento - Data: 15/06 – Atividade Presencial

Objetivo: Apresentar a diversificada culinária brasileira através de suas regiões e dos
personagens presentes no livro “Mais um prato para Pedrinho” de Carlos Ferrari e
ilustrações de Ivan Coutinho.
Resultados Qualitativos:
Atitudinal
Respeitar pontos de vista distintos, valorizando o trabalho cooperativo e o diálogo para
resolver conflitos.
Tomar consciência de suas potencialidades e limites, respeitando a si próprio e aos outros
em suas diferenças.
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Valorizar a própria identidade cultural, modos de vida, saberes e fazeres da cultura local
na relação com a diversidade das culturas.
Valorizar e respeitar diferentes estéticas.
Valorizar o processo educativo e esforçar-se por aprender, aceitar seus erros, pedir ajuda,
tentar de novo, arriscar e evoluir em toda sua capacidade.
Resultados Quantitativos: 15 atendidos
Descrição da Atividade: Percurso Convivência e Alimentação
• 5º Momento - Data: 17/06 – Atividade Presencial
Objetivo: Pirâmide Alimentar
Atitudinal
Interessar-se por fatos, notícias, conversas e situações relevantes que ocorrem nos
diferentes espaços em que convive e aprende.
Preocupar-se em cuidar dos ambientes em que vive e do próprio corpo.
Procedimental
Desenvolver habilidades necessárias para a vida cotidiana em busca da autonomia e de
uma vida saudável.
Conceitual
Conhecer diferentes gêneros literários a partir da escuta atenta e/ou da leitura feita por si
mesmo.
Conhecer os propósitos da leitura, da escrita, comunicação oral e do cálculo para utilizálos em contextos reais diversos.
Resultados Quantitativos: 13 Crianças/Adolescentes

Descrição da Atividade: Percurso Convivência e Alimentação
• 6º Momento - Data: 24/06 – Atividade Presencial
Atividade da cruzadinha
Resultados Qualitativos:
Atitudinal - Conscientização sobre suas potencialidades e dificuldades, aprender a ouvir e
entender nosso corpo através do relaxamento e alongamento e a importância dos mesmos
ao nosso corpo e mente no nosso dia a dia.
Procedimental - Desenvolver suas habilidades e trabalhar as dificuldades em busca da
autonomia para proporcionar uma vida mais saudável tanto para o corpo e mente.
Conceitual - Identificar as diferentes linguagens – artística, corporal e verbal – e os
diversos contextos comunicativos. Conhecer os propósitos da leitura, da escrita,
comunicação oral para utilizá-los em contextos reais diversos.
Resultados Quantitativos: 22 crianças/Adolescentes
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JULHO/2021
•

Dia 13 de Julho também foi o dia Mundial do Rock!

Resultados Qualitativos:
Valorizar a própria identidade cultural, modos de vida, saberes e fazeres da cultura local
na relação com a diversidade das culturas.
Acessar produções culturais a partir da escuta atenta e ilustrá-las.
Utilizar as diferentes linguagens – artística, corporal, verbal e escrita – como forma de
interação com diferentes tempos, lugares, pessoas e objetos das culturas.
Valorizar e respeitar diferentes estéticas.
Acessar produções culturais.
Resultados Quantitativos: Público Presencial
Grupo 1- 4 atendidos.
Grupo 2- 5 participantes.
Grupo 3- 7 crianças
Grupo 4- 4 Atendidos
Grupo 5- 4 Atendidos
Total: 22 Crianças/Adolescentes
Redes Sociais:
Instagram:
https://www.instagram.com/p/CRTkCv6ji-J/
Facebook
https://www.facebook.com/LarEscolaMonteiroLobatoProjetoRenovar/photos/a.4576701210
43108/2490287021114731/
Desempenho da sua publicação Facebook: 60 Pessoas alcançadas

AGOSTO/2021
• Dia Nacional das Artes Dia 10/08
Resultados Qualitativos:
Tomar consciência de suas potencialidades e limites, respeitando a si próprio e aos outros
em suas diferenças.
Valorizar a própria identidade cultural, modos de vida, saberes e fazeres da cultura local
na relação com a diversidade das culturas.
Valorizar e respeitar diferentes estéticas.
Acessar produções culturais.
Utilizar as diferentes linguagens – artística, corporal e verbal.
Comparar a própria identidade cultural com outras identidades.
Identificar as diferentes linguagens – artística, corporal e verbal – e os diversos contextos
comunicativos.
Conhecer diferentes gêneros literários a partir da escuta atenta e/ou da leitura feita por si
mesmo.
Resultados Quantitativos: Participação de: 44 crianças/adolescentes.
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Facebook:
99
pessoas
alcançada
https://www.facebook.com/LarEscolaMonteiroLobatoProjetoRenovar/photos/a.4576701210
43108/2516216795188420/
Instagram Visualização - https://www.instagram.com/p/CSfKWpgJLj-/
• 22 de Agosto: Dia do Folclore!
Foi criado com o objetivo de incentivar estudos para preservar o acervo do folclore
brasileiro .
Curiosidades
O Dia do Folclore é celebrado internacionalmente (inclusive no Brasil) no dia 22 de agosto.
Isso porque nessa mesma data, no ano de 1️846, a palavra “folklore” (em inglês) foi
inventada.
O autor do termo foi o escritor inglês William John Thoms, que fez a junção de “folk” (povo,
popular) com “lore” (cultura, saber) para definir os fenômenos culturais típicos das culturas
populares tradicionais de cada nação.
O significado da palavra, segundo seu criador, era “saber tradicional de um povo”.
Facebook: 165 pessoas alcançada
https://www.facebook.com/LarEscolaMonteiroLobatoProjetoRenovar/photos/a.4576701210
43108/2524778437665589/
Instagram Visualização - https://www.instagram.com/p/CS4m-__DnVE/

Oficina de Recreação e Momentos Lúdicos
Momentos de Recreação e Jogos livres
Disponibilizamos diariamente a nossas crianças momentos de socialização e integração
através das brincadeiras infantis de nossa cultura e a brincadeiras realizada por jogos
lúdicos.
Resultados Qualitativos:
Estimular a criança a reconhecer seus direitos aos serviços básicos das políticas públicas
no território (saúde, educação, esporte, lazer, cultura) segundo suas necessidades e
interesses, para que, futuramente, tenha possibilidade de exercitar sua cidadania.
Participar ativa e cooperativamente de jogos e brincadeiras.
Resultados Quantitativos maio:
Data- 02/05 Total de atendidos- 13 crianças/adolescentes
Data- 10/05 Total de atendidos- 07 crianças/adolescentes
Data- 17/05 Total de atendidos- 21 crianças/adolescentes
Data- 24/05 Total de atendidos- 22 crianças/adolescentes
Data- 31/05 Total de atendidos- 14 crianças/adolescentes
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Resultados Quantitativos junho:
Data- 07/06 Total de atendidos- 21 crianças/adolescentes
Data- 14/06 Total de atendidos- 22 crianças/adolescentes
Data- 21/06 Total de atendidos- 17 crianças/adolescentes
Data- 28/06 Total de atendidos- 22 crianças/adolescentes
Resultados Quantitativos julho:
Data- 05/07 Total de atendidos- 25 crianças/adolescentes
Data- 12/07 Total de atendidos- 29 crianças/adolescentes
Data- 19/07 Total de atendidos- 24 crianças/adolescentes
Data- 26/07 Total de atendidos- 23 crianças/adolescentes
Resultados Quantitativos agosto:
Data- 02/08 Total de atendidos- 29 crianças/adolescentes
Data- 09/08 Total de atendidos- 41 crianças/adolescentes
Data- 16/08 Total de atendidos- 42 crianças/adolescentes
Data- 23/08 Total de atendidos- 53 crianças/adolescentes
Data- 30/08 Total de atendidos- 50 crianças/adolescentes

• Dia da Infância. DATA 23/08
Resultados Qualitativos:
Estimular a criança a reconhecer seus direitos aos serviços básicos das políticas públicas
no território (saúde, educação, esporte, lazer, cultura) segundo suas necessidades e
interesses, para que, futuramente, tenha possibilidade de exercitar sua cidadania.
Promover experiências que potencializem a vivência dos ciclos etários em toda a sua
pluralidade. Trabalhar o direito a aprender e experimentar; direito de brincar; direito de ser
protagonista; direito de adolescer; direito ter direitos e deveres; direito de pertencer; direito
de ser diverso; direito à comunicação.
Resultados Quantitativos:
Participação de:53 crianças/adolescentes.
Facebook: 154 Pessoas Alcançadas
https://www.facebook.com/LarEscolaMonteiroLobatoProjetoRenovar/photos/a.4576701210
43108/2526484354161664/
Instagram Visualização - https://www.instagram.com/p/CS9uiajAQQ3/
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ATIVIDADE 2: MEU MEIO AMBIENTE POR INTEIRO
Descrição detalhadas das atividades apresentada em relatório de
Execução Referência maio, junho, julho e agosto de 2021.
MAIO
•

Dia 27 de Maio Dia Nacional da Mata Atlântica!

Resultados Qualitativos:
Interessar-se por fatos, notícias, conversas e situações relevantes que ocorrem nos
diferentes espaços em que convive e aprende.
Valorizar o processo educativo e esforçar-se por aprender, aceitar seus erros, pedir ajuda,
tentar de novo, arriscar e evoluir em toda sua capacidade.
Preocupar-se em cuidar dos ambientes em que vive e do próprio corpo.
Resultados Quantitativos:
Público Presencial: 13 crianças
Facebook: 78 pessoas alcançadas
https://www.facebook.com/LarEscolaMonteiroLobatoProjetoRenovar/photos/a.4576701210
43108/2448426418634125/
Instagram: 52 Visualizações - https://www.instagram.com/p/CPYWK-ujQ_e/

JUNHO
• Dia MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE 05 de Junho!
POR QUE ESSA DATA É IMPORTANTE?
✓ Para não causar mais impactos negativos para as próximas gerações;
✓ Para preservar a nossa espécie de animais;
✓ Para não ter mudanças climáticas e acontecer desastres naturais etc.
➡️ O QUE EU POSSO FAZER PARA PRESERVAR O MEIO AMBIENTE? 🌳
✓ Economizar água e energia;
✓ Reciclar e Reutilizar;
✓ Não ter, e nem comprar animais silvestres;
✓ Não desperdiçar alimentos etc.
➡️ CURIOSIDADES👀
✓ No Brasil temos 6 biomas destintos: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pampa, Mata
Atlântica e Pantanal.
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JULHO/2021
•

17 de julho- Proteção as Florestas

Resultados Qualitativos:
Respeitar pontos de vista distintos, valorizando o trabalho cooperativo e o diálogo para
resolver conflitos.
Interessar-se por fatos, notícias, conversas e situações relevantes que ocorrem nos
diferentes espaços em que convive e aprende.
Preocupar-se em cuidar dos ambientes em que vive e do próprio corpo.
Utilizar as diferentes linguagens – artística, corporal e verbal.
Identificar as diferentes linguagens – artística, corporal e verbal – e os diversos contextos
comunicativos.
Conhecer diferentes gêneros literários a partir da escuta atenta e/ou da leitura feita por si
mesmo.
Preocupar-se em cuidar do próprio corpo, do entorno e do meio ambiente.
Interessar-se por ações de mobilização pela preservação do meio ambiente e pela
garantia dos serviços sociais básicos.
Utilizar estratégias para evitar desperdício de recursos, aproveitar materiais e encaminhar
resíduos sólidos para reutilização ou reciclagem.
Conhecer diferentes estratégias para cuidar do ambiente pessoal e coletivo.
Resultados Quantitativos:
Grupo 1= 4
Grupo 2= 4
Grupo 3= 7
Grupo 4= 4
Grupo 5= 3
Total de Atendido= 22 crianças/adolescentes.
Total de atendidos= 25 crianças/adolescentes.
•

Jornal Cruzeirinho: Vamos Falar sobre a Mata Atlântica?

Resultados Qualitativos :
Interessar-se por fatos, notícias, conversas e situações relevantes que ocorrem nos
diferentes espaços em que convive e aprende.
Utilizar estratégias para evitar desperdício de recursos, aproveitar materiais e encaminhar
resíduos sólidos para reutilização ou reciclagem.
Conhecer os propósitos da leitura, da escrita, comunicação oral e do cálculo para utilizálos em contextos reais diversos. Conhecer e saber usar processos de comunicação oral e
escrita.
Resultados Quantitativos:
Grupo 1- 2 atendidos
Grupo 2- 5 atendidos
Grupo 3- 9 atendidos
Grupo 4- 3 atendidos
Grupo 5- 6 atendidos
Total de atendidos= 25 crianças/adolescentes.
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•

Jornal cruzeirinho “Quanto lixo você produz por dia”.

Resultados Qualitativos:
Interessar-se por fatos, notícias, conversas e situações relevantes que ocorrem nos
diferentes espaços em que convive e aprende.
Utilizar estratégias para evitar desperdício de recursos, aproveitar materiais e encaminhar
resíduos sólidos para reutilização ou reciclagem.
Conhecer os propósitos da leitura, da escrita, comunicação oral e do cálculo para utilizálos em contextos reais diversos. Conhecer e saber usar processos de comunicação oral e
escrita.
Resultados Quantitativos:
Grupo 2- 7 atendidos
Grupo 3- 6 atendidos
Grupo 4- 5 atendidos
Grupo 5- 6 atendidos
Total: 24 Crianças/Adolescentes

AGOSTO/2021
• Dia do Folclore - Dia 17/08
Resultados Qualitativos:
Apresentar e ampliar o universo informacional, artístico e cultural de nossas crianças, bem
como estimular o desenvolvimento de potencialidade e habilidades, talentos,
proporcionando sua formação cidadã.
Apropriar-se das diversas manifestações artísticas presente em nosso folclore brasileiro,
ampliando seu olhar na totalidade de nosso território, explorando cada região de nosso
país e suas manifestações folclóricas, além dos personagens.
Resultados Quantitativos: Participação de: 56 crianças/adolescentes.
Facebook 165 Pessoas Alcançadas
https://www.facebook.com/LarEscolaMonteiroLobatoProjetoRenovar/photos/a.4576701210
43108/2524778437665589/
Instagram Visualização - https://www.instagram.com/p/CS4m-__DnVE/
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ATIVIDADE 3: Vida Plena e Saudável.
Descrição detalhadas das atividades apresentada em relatório de
Execução Referência maio, junho, julho e agosto de 2021.

Maio- Percurso Convivência
1º Momento - Data: 29/04 – Atividade Presencial
2º Momento - Data: 03/05 – Atividade Presencial
3º Momento – Data 11/05- Atividade Presencial
Resultados Qualitativos:
Conseguiram associar o termo Percurso à mapas e caminhos.
Respeitar pontos de vista distintos, valorizando o trabalho cooperativo e o diálogo para
resolver conflitos.
Reconhecer e respeitar autoridade.
Tomar consciência de suas potencialidades e limites, respeitando a si próprio e aos outros
em suas diferenças.
Valorizar a própria identidade cultural, modos de vida, saberes e fazeres da cultura local
na relação com a diversidade das culturas.
Preocupar-se em cuidar dos ambientes em que vive e do próprio corpo.
Valorizar e respeitar diferentes estéticas.
Valorizar o processo educativo e esforçar-se por aprender, aceitar seus erros, pedir ajuda,
tentar de novo, arriscar e evoluir em toda sua capacidade.
Resultados Quantitativos:
29/04- 9 Crianças
03/05- 13 Crianças
11/05- 11 crianças
•

30/04- Descrição da Atividade: Percurso Convivência - Sessão Pipoca – Filme
Croods 2 – Uma nova Era
Resultados Qualitativos:
Relaxamento e concentração,
Tomar consciência de suas potencialidades e limites, respeitando a si próprio e aos outros
em suas diferenças.
Valorizar a própria identidade cultural, modos de vida, saberes e fazeres da cultura local
na relação com a diversidade das culturas.
Preocupar-se em cuidar dos ambientes em que vive e do próprio corpo.
Resultados Quantitativos:
09 crianças
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•

DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO SEXUAL E
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
Resultados Qualitativos:
Estimular a criança a reconhecer seus direitos aos serviços básicos das políticas públicas
no território (saúde, educação, esporte, lazer, cultura) segundo suas necessidades e
interesses, para que, futuramente, tenha possibilidade de exercitar sua cidadania.
Preocupar-se em cuidar dos ambientes em que vive e do próprio corpo.
Resultados Quantitativos:
Público Presencial: 23 crianças
Facebook: 121 pessoas alcançadas
https://www.facebook.com/LarEscolaMonteiroLobatoProjetoRenovar/photos/a.4576701210
43108/2440100919466675/
Instagram: 51 Visualizações -https://www.instagram.com/p/CPA9lepDqOT/
•

26 DE MAIO, DIA DO DESAFIO

Resultados Qualitativos:
Estimular a criança a reconhecer seus direitos aos serviços básicos das políticas públicas
no território (saúde, educação, esporte, lazer, cultura) segundo suas necessidades e
interesses, para que, futuramente, tenha possibilidade de exercitar sua cidadania.
Preocupar-se em cuidar dos ambientes em que vive e do próprio corpo.
Resultados Quantitativos:
Público Presencial: 23 crianças
Facebook: 88 pessoas alcançadas
https://www.facebook.com/LarEscolaMonteiroLobatoProjetoRenovar/photos/a.4576701210
43108/2447562195387214/
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JUNHO - Percurso Convivência e Alimentação
•

2º Momento - Data: 04/06 – Atividade Presencial

Reprodução do filme Ratatouille.
Resultados Qualitativos:
Desenvolver o hábito de uma alimentação saudável, respeitar os gostos e pontos de vista
do próximo para uma convivência agradável e produtiva para todos. Evidenciar a
importância do trabalho em equipe.
E na atividade de dobradura e confecção do ratinho, desenvolver a criatividade e a
coordenação motora fina, como também trabalhar o espírito cooperativo em equipe.
Atitudinal: Momento de descontração, alegria, relaxamento e concentração.
Respeitar pontos de vista distintos, valorizando o trabalho cooperativo e o diálogo para
resolver conflitos.
Desenvolver a criatividade e o hábito saudável de se alimentar, valorizando a própria
identidade cultural, modos de vida, saberes e fazeres da cultura local na relação com a
diversidade das culturas.
Procedimental: Acessar produções culturais.
Utilizar as diferentes linguagens – artística, corporal e verbal.
Manusear diferentes mídias, percebendo a inclusão digital como meio de ampliação de
repertório e inserção no mundo contemporâneo.
Conceitual: Comparar a própria identidade cultural com outras identidades.
Identificar as diferentes linguagens – artística, corporal e verbal – e os diversos contextos
comunicativos.
Resultados Quantitativos: 22 atendidos
• 3º Momento - Data: 10/06 – Atividade Presencial
Objetivo: Apresentar a diversificada culinária brasileira através de suas regiões e dos
personagens presentes no livro “Mais um prato para Pedrinho” de Carlos Ferrari e
Resultados Qualitativos:
Atitudinal
Respeitar pontos de vista distintos, valorizando o trabalho cooperativo e o diálogo para
resolver conflitos.
Tomar consciência de suas potencialidades e limites, respeitando a si próprio e aos outros
em suas diferenças.
Valorizar a própria identidade cultural, modos de vida, saberes e fazeres da cultura local
na relação com a diversidade das culturas.
Valorizar e respeitar diferentes estéticas.
Valorizar o processo educativo e esforçar-se por aprender, aceitar seus erros, pedir ajuda,
tentar de novo, arriscar e evoluir em toda sua capacidade.
Procedimental
Conhecer as heranças culturais e históricas da comunidade.
Comparar a própria identidade cultural com outras identidades
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Conhecer diferentes gêneros literários a partir da escuta atenta e/ou da leitura feita por si
mesmo.
Conhecer os propósitos da leitura, da escrita, comunicação oral e do cálculo para utilizálos em contextos reais diversos.
Conceitual
Desenvolver habilidades necessárias para a vida cotidiana em busca da autonomia e de
uma vida saudável.
Resultados Quantitativos: 28 Crianças/Adolescentes
•

4º Momento - Data: 15/06 – Atividade Presencial

Objetivo: Apresentar a diversificada culinária brasileira através de suas regiões e dos
personagens presentes no livro “Mais um prato para Pedrinho” de Carlos Ferrari e
ilustrações de Ivan Coutinho.
Resultados Qualitativos:
Atitudinal
Respeitar pontos de vista distintos, valorizando o trabalho cooperativo e o diálogo para
resolver conflitos.
Tomar consciência de suas potencialidades e limites, respeitando a si próprio e aos outros
em suas diferenças.
Valorizar a própria identidade cultural, modos de vida, saberes e fazeres da cultura local
na relação com a diversidade das culturas.
Valorizar e respeitar diferentes estéticas.
Valorizar o processo educativo e esforçar-se por aprender, aceitar seus erros, pedir ajuda,
tentar de novo, arriscar e evoluir em toda sua capacidade.
Procedimental
Conhecer as heranças culturais e históricas da comunidade.
Comparar a própria identidade cultural com outras identidades
Conhecer diferentes gêneros literários a partir da escuta atenta e/ou da leitura feita por si
mesmo.
Conhecer os propósitos da leitura, da escrita, comunicação oral e do cálculo para utilizálos em contextos reais diversos.
Conceitual
Conhecer as heranças culturais e históricas da comunidade
Comparar a própria identidade cultural com outras identidades.
Identificar as diferentes linguagens – artística, corporal e verbal – e os diversos contextos
comunicativos.
Conhecer diferentes gêneros literários a partir da escuta atenta e/ou da leitura feita por si
mesmo.
Conhecer os propósitos da leitura, da escrita, comunicação oral e do cálculo para utilizálos em contextos reais diversos
Resultados Quantitativos: 15 atendidos
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• 5º Momento - Data: 17/06 – Atividade Presencial
Objetivo: Pirâmide Alimentar
Resultados Qualitativos:
Atitudinal
Interessar-se por fatos, notícias, conversas e situações relevantes que ocorrem nos
diferentes espaços em que convive e aprende.
Preocupar-se em cuidar dos ambientes em que vive e do próprio corpo.
Procedimental
Desenvolver habilidades necessárias para a vida cotidiana em busca da autonomia e de
uma vida saudável.
Conceitual
Conhecer diferentes gêneros literários a partir da escuta atenta e/ou da leitura feita por si
mesmo.
Conhecer os propósitos da leitura, da escrita, comunicação oral e do cálculo para utilizálos em contextos reais diversos.
Resultados Quantitativos: 13 Crianças/Adolescentes
• 6º Momento - Data: 24/06 – Atividade Presencial
Atividade da cruzadinha
Resultados Qualitativos:
Atitudinal - Conscientização sobre suas potencialidades e dificuldades, aprender a ouvir e
entender nosso corpo através do relaxamento e alongamento e a importância dos mesmos
ao nosso corpo e mente no nosso dia a dia.
Procedimental - Desenvolver suas habilidades e trabalhar as dificuldades em busca da
autonomia para proporcionar uma vida mais saudável tanto para o corpo e mente.
Conceitual - Identificar as diferentes linguagens – artística, corporal e verbal – e os
diversos contextos comunicativos. Conhecer os propósitos da leitura, da escrita,
comunicação oral para utilizá-los em contextos reais diversos.
Resultados Quantitativos: 22 crianças/Adolescentes

JULHO/2021
•

13 de Julho - Dia do ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

"É DEVER da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer,
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
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familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão". Art. 227.
ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
O ECA foi instituído pela Lei 8.069 no dia 13 de julho de 1990, estabelece os direitos e
deveres de menores de 18 anos e garante os DIREITOS dessas crianças e
adolescentes em todo o País, principalmente nas áreas de educação, saúde, trabalho e
assistência social.
O Projeto Renovar deseja que esta data seja cada vez mais reconhecida e que cada
artigo do ECA seja respeitado e colocado em prática.
Educação, Cultura, Respeito e Dignidade são DIREITOS básicos e essências para que
a nossa sociedade cresça fortalecida.
Redes Sociais.
Instagram:
https://www.instagram.com/p/CRREUV7j3_h/
Facebook:
https://www.facebook.com/LarEscolaMonteiroLobatoProjetoRenovar/photos/a.457670121
043108/2489639674512799/
Desempenho da sua publicação Facebook:123 Pessoas alcançadas
•

20 de Julho Dia do Amigo e Internacional da Amizade!

Resultados Qualitativos:
Respeitar pontos de vista distintos, valorizando o trabalho cooperativo e o diálogo para
resolver conflitos.
Tomar consciência de suas potencialidades e limites, respeitando a si próprio e aos outros
em suas diferenças.
Interessar-se por fatos, notícias, conversas e situações relevantes que ocorrem nos
diferentes espaços em que convive e aprende.
Valorizar o processo educativo e esforçar-se por aprender, aceitar seus erros, pedir ajuda,
tentar de novo, arriscar e evoluir em toda sua capacidade.
Acessar produções culturais
Utilizar as diferentes linguagens – artística, corporal e verbal.
Participar da montagem de exposições/mostras das produções (próprias e do grupo).
Identificar as diferentes linguagens – artística, corporal e verbal – e os diversos contextos
comunicativos.
Conhecer diferentes gêneros literários a partir da escuta atenta e/ou da leitura feita por si
mesmo
Conhecer os propósitos da leitura, da escrita, comunicação oral e do cálculo para utilizálos em contextos reais diversos.
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Resultados Quantitativos:
Grupo 1- 3 atendidos
Grupo 2- 3 atendidos
Grupo 3- 7 atendidos
Grupo 4- 1 atendido
Grupo 5- 7 atendido
Total de atendido: 21 crianças/adolescentes
Redes Sociais
Instagram:
https://www.instagram.com/p/CRj4P49jEEo/
Facebook
https://www.facebook.com/LarEscolaMonteiroLobatoProjetoRenovar/photos/a.4576701210
43108/2495936300549803/
Desempenho da sua publicação Facebook: 67 Pessoas alcançadas
• Teatro: O MONSTRO DAS CORES
A apresentação contou a história do monstro das cores, onde cada cor simboliza uma
emoção: Tristeza (azul), Medo (preto), Raiva (vermelho), Calma (verde), Alegria (amarelo),
Amor (rosa).
👻 As emoções explicadas às crianças através das cores teve como objetivo, explorar as
emoções, trabalhar de uma forma lúdica-pedagógica, estimulando a *inteligência
emocional* de cada criança.
🫀🧠 Falar e expressar as emoções é muito importante para o desenvolvimento emocional
saudável de todos nós!
📌 PAIS E RESPONSÁVEIS
Assistam com as crianças de vocês, compartilhem sobre as emoções sentidas!
“Eduquemos as emoções das nossas crianças! Somente assim elas poderão ser adultos
sadios e maduros.”
Com amor, Projeto Renovar. ❤️
Redes Sociais
Instagram:
https://www.instagram.com/p/CR9Rh22AmQc/
Facebook
https://www.facebook.com/LarEscolaMonteiroLobatoProjetoRenovar/videos/55083533277
7847
Desempenho da sua publicação Facebook: 68 Pessoas alcançadas
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AGOSTO/2021
• Dia Nacional da Saúde – Dia 03/08.
Resultados Qualitativos:
• Estimular a criança a reconhecer seus direitos aos serviços básicos das políticas
públicas no território (saúde, educação, esporte, lazer, cultura) segundo suas
necessidades e interesses, para que, futuramente, tenha possibilidade de exercitar
sua cidadania.
• Preocupar-se em cuidar dos ambientes em que vive e do próprio corpo.
• Conhecer e utilizar, quando necessário e seguro, os diferentes serviços e
equipamentos públicos do bairro.
• Desenvolver habilidades necessárias para a vida cotidiana em busca da autonomia e
de uma vida saudável.
• Saber os modos de funcionamento dos equipamentos públicos da região (Centros
Culturais, Centros de Saúde, Bibliotecas etc.).
Resultados Quantitativos- Participação de: 31 crianças/adolescentes.
Facebook:
63
pessoas
alcançada:
https://www.facebook.com/LarEscolaMonteiroLobatoProjetoRenovar/photos/a.4576701210
43108/2510599585750141/
Instagram: Visualizações - https://www.instagram.com/p/CSNWXFADHmM/
• Dia da Infância - Dia 24/08.
Resultados Qualitativos:
Garantir o direito ao lúdico às crianças contribuindo para o desenvolvimento cognitivo,
pessoal e social, pois, por meio do brincar, compreendem as funções sociais e se colocam
no lugar do outro, aprimoram a linguagem, expressam seus sentimentos e conflitos,
elaboram e experimentam estratégias, buscando maneiras de compreender sua realidade
social e se posicionar diante dela.
Resultados Quantitativos: Participação de: 53 crianças/adolescentes

.
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ESPAÇO DO SABER EUREKA
Descrição detalhadas das atividades apresentada em relatório de
Execução Referência maio, junho, julho e agosto de 2021.
Descrição da Atividade Presencial:

MAIO/2021
•

Data 05/05- Leitura da matéria do Cruzeirinho “Dia Nacional do Livro Infantil”

•

Data 06/05- “A minha História”: Relembramos a leitura realizada pela educadora
Rosi no dia anterior, falando sobre o dia do livro e a importância da comunicação.

Resultados Qualitativos
Tomar consciência de suas potencialidades e limites, respeitando a si próprio e aos outros
em suas diferenças.
Valorizar o processo educativo e esforçar-se por aprender, aceitar seus erros, pedir ajuda,
tentar de novo, arriscar e evoluir em toda sua capacidade.
Incentivo e Vontade de ler
Autoconhecimento.
Frequentar assiduamente a escola.
Acessar produções culturais.
Utilizar as diferentes linguagens – artística, corporal e verbal.
Desenvolver habilidades necessárias para a vida cotidiana em busca da autonomia e de
uma vida saudável.
Conhecer as heranças culturais e históricas da comunidade.
Comparar a própria identidade cultural com outras identidades.
Identificar as diferentes linguagens – artística, corporal e verbal – e os diversos contextos
comunicativos.
Conhecer diferentes gêneros literários a partir da escuta atenta e/ou da leitura feita por si
mesmo.
Conhecer os propósitos da leitura, da escrita, comunicação oral e do cálculo para utilizálos em contextos reais diversos.
Apresentar todas as criações e percepções do autor através de realizar esta leitura.
Resultados Quantitativos:
Data 05/05: 13 crianças
Data 06/05: 10 crianças
Descrição da Atividade: Percurso Mensal Convivência
•

4º Momento – Data 19/05 - Atividade Presencial

Apresentação do Livro O Menino, A toupeira, a Raposa e o Cavalo – Autor Charlys
Mackesy
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•

5º Momento – Data 20/05- Atividade Presencial

Leitura do Livro “O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo”, pausadamente e
mostrando as belíssimas ilustrações da obra.
Resultados Qualitativos:
Valorizar a própria identidade cultural, modos de vida, saberes e fazeres da cultura local
na relação com a diversidade das culturas.
Respeitar pontos de vista distintos, valorizando o trabalho cooperativo e o diálogo para
resolver conflitos.
Tomar consciência de suas potencialidades e limites, respeitando a si próprio e aos outros
em suas diferenças.
Reconhecer a importância de preservar a escola, a ONG e demais equipamentos públicos.
Interessar-se por fatos, notícias, conversas e situações relevantes que ocorrem nos
diferentes espaços em que convive e aprende.
Valorizar o processo educativo e esforçar-se por aprender, aceitar seus erros, pedir ajuda,
tentar de novo, arriscar e evoluir em toda sua capacidade.
Resultados Quantitativos:
19/05- 28 Crianças e adolescentes
20/05- 18 Crianças e adolescentes

•

21 DE MAIO - DIA DA LÍNGUA NACIONAL

A Língua Nacional é uma das características da identidade de um povo.
A Língua Portuguesa originou-se do Latim, e é um fenômeno dinâmico.
O português falado e escrito no Brasil recebeu a influência das nações indígenas e dos
povos africanos que para cá foram trazidos como escravos.
*CURIOSIDADES*
Não foram só as influências africanas e indígenas que ajudaram a moldar o português
do Brasil, tivemos as contribuições dos imigrantes, em especial dos italianos.
Resultados Quantitativos:
Facebook: 131 pessoas alcançadas
https://www.facebook.com/LarEscolaMonteiroLobatoProjetoRenovar/photos/a.4576701210
43108/2445850315558402/
Instagram: 53 Visualizações - https://www.instagram.com/p/CPQokAajWrs/
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•

OPORTUNIDADE DE CURSO PARA JOVENS

Curso Online e GRATUITO para Jovens que querem EMPREENDER e colocar a mão
na massa buscando oportunidades de melhoria de qualidade de vida – jovens de 16 e 17
anos
Inscrições até 09/05
Quando: de 14 a 26 de maio
Onde: No Whatsapp
Com especialistas e m negócios de Aliança Empreendedora.
‼️Interessados devem acessar o link: https://ybi.formstack.com/forms/jovens_sp

JULHO/2021
• Tema Preconceito - Dia Internacional de Nelson Mandela 18/07
Resultados Qualitativos
Tomar consciência de suas potencialidades e limites, respeitando a si próprio e aos outros
em suas diferenças.
Valorizar o processo educativo e esforçar-se por aprender, aceitar seus erros, pedir ajuda,
tentar de novo, arriscar e evoluir em toda sua capacidade.
Incentivo e Vontade de Ler
Auto Conhecimento.
Frequentar assiduamente a escola.
Acessar produções culturais.
Utilizar as diferentes linguagens – artística, corporal e verbal.
Desenvolver habilidades necessárias para a vida cotidiana em busca da autonomia e de
uma vida saudável.
Conhecer as heranças culturais e históricas da comunidade.
Comparar a própria identidade cultural com outras identidades.
Identificar as diferentes linguagens – artística, corporal e verbal – e os diversos contextos
comunicativos.
Conhecer diferentes gêneros literários a partir da escuta atenta e/ou da leitura feita por si
mesmo.
Conhecer os propósitos da leitura, da escrita, comunicação oral e do cálculo para utilizálos em contextos reais diversos.
Apresentar todas as criações e percepções do autor através de realizar esta leitura.
Resultados Quantitativos:
Grupo 2- 3 atendidos
Grupo 3-7 atendidos
Grupo 4- 2 atendido
Grupo 5- 4 atendido
Total de atendidos: 17 crianças/adolescentes
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Redes Sociais:
Instagram:
https://www.instagram.com/p/CResa6ajsOY/
Facebook
https://www.facebook.com/LarEscolaMonteiroLobatoProjetoRenovar/photos/a.1998002834
96761/2494131794063587/
Desempenho da sua publicação Facebook: 71 Pessoas alcançadas

• Jornal Cruzeirinho “Férias em casa: conforto e diversão”.
Resultados Qualitativos:
• Estimular a criança a reconhecer seus direitos aos serviços básicos das políticas
públicas no território (saúde, educação, esporte, lazer, cultura) segundo suas
necessidades e interesses, para que, futuramente, tenha possibilidade de exercitar
sua cidadania.
• Tomar consciência de suas potencialidades e limites, respeitando a si próprio e aos
outros em suas diferenças.
• Valorizar a própria identidade cultural, modos de vida, saberes e fazeres da cultura
local na relação com a diversidade das culturas.
• Interessar-se por fatos, notícias, conversas e situações relevantes que ocorrem nos
diferentes espaços em que convive e aprende.
• Valorizar o processo educativo e esforçar-se por aprender, aceitar seus erros, pedir
ajuda, tentar de novo, arriscar e evoluir em toda sua capacidade.
• Frequentar assiduamente a escola.
• Utilizar as diferentes linguagens – artística, corporal e verbal.
• Comparar a própria identidade cultural com outras identidades.
Resultados Quantitativos:
Grupo 1- 3 atendidos
Grupo 2- 3 atendidos
Grupo 3- 3 atendido
Grupo 4- 2 atendido
Grupo 5- 2 atendido
Total de atendidos: 13 crianças/adolescentes.

AGOSTO/2021
•

Data 04/08 – Jornal Cruzeirinho 04/07/2021 – “Aprender Como Prestar Socorro
é muito importante.”

Resultados Qualitativos:
• Conhecer e utilizar, quando necessário e seguro, os diferentes serviços e
equipamentos públicos do bairro.
• Reconhecer a importância de preservar a escola, a ONG e demais equipamentos
públicos.
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•
•

Interessar-se por fatos, notícias, conversas e situações relevantes que ocorrem nos
diferentes espaços em que convive e aprende.
Preocupar-se em cuidar dos ambientes em que vive e do próprio corpo.

Resultados Quantitativos-Participação de: 40 crianças/adolescentes
•

Data 11/08 – Jornal Cruzeirinho 01/08/2021 – “Crianças Fazendo Arte”

Resultados Qualitativos:
•
•
•
•
•
•
•

Tomar consciência de suas potencialidades e limites, respeitando a si próprio e aos
outros em suas diferenças.
Valorizar a própria identidade cultural, modos de vida, saberes e fazeres da cultura
local na relação com a diversidade das culturas.
Valorizar e respeitar diferentes estéticas.
Acessar produções culturais.
Comparar a própria identidade cultural com outras identidades.
Identificar as diferentes linguagens – artística, corporal e verbal – e os diversos
contextos comunicativos.
Conhecer diferentes gêneros literários a partir da escuta atenta e/ou da leitura feita
por si mesmo.

Resultados Quantitativos - Participação de: 46 crianças e Adolescentes.
•

Data 18/08 – Jornal Cruzeirinho 11/07/2021 – “Vamos Meditar.”

Resultados Qualitativos:
Propósito de divulgar informações que contribuam para a formação de cidadãos capazes
de viver em uma sociedade repleta de novas tecnologias, consumos exagerados e
mudanças constantes, sem esquecer-se do autocuidado e da qualidade de vida.
Resultados Quantitativos - Participação de: 56 crianças e Adolescentes.
•

Data 25/08 – Jornal Cruzeirinho 15/08/2021 – “Nossos Pequenos Repórteres”.

Resultados Qualitativos:
• Estimular a criança a reconhecer seus direitos aos serviços básicos das políticas
públicas no território (saúde, educação, esporte, lazer, cultura) segundo suas
necessidades e interesses, para que, futuramente, tenha possibilidade de exercitar
sua cidadania.
• Tomar consciência de suas potencialidades e limites, respeitando a si próprio e aos
outros em suas diferenças.
• Interessar-se por fatos, notícias, conversas e situações relevantes que ocorrem nos
diferentes espaços em que convive e aprende.
• Valorizar o processo educativo e esforçar-se por aprender, aceitar seus erros, pedir
ajuda, tentar de novo, arriscar e evoluir em toda sua capacidade.
• Frequentar assiduamente a escola.
Resultados Quantitativos - Total de atendidos- 61 crianças/adolescentes.
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• PROJETO DE ALFABETIZAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS
O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba em parceria com o Rotary E-Club Tropeiros e
a Organização Luar promoverão um projeto de alfabetização que tem como prioridade o
público de Sorocaba, provenientes dos bairros do entorno da organização.
Inscrições abertas até: 08/09/2021
Local para inscrições: PROJETO RENOVAR- Rua Antônio Aparecido Ferraz nº 1.111
Maiores informações:
Whatsapp - (15) 99188-1782
Facebook: 169 pessoas alcançadas
https://www.facebook.com/LarEscolaMonteiroLobatoProjetoRenovar/photos/a.4576701210
43108/2531037677039665/
Instagram Visualização - https://www.instagram.com/p/CTLUawAAssX/

EVENTOS CULTURAIS – EXTERNOS – FORTALECIMENTO DE REDE
MAIO/2021
• 5° Pizza Solidária
Resultados Quantitativos:
Facebook: 697 pessoas alcançadas
https://www.facebook.com/LarEscolaMonteiroLobatoProjetoRenovar/photos/a.4576701210
43108/2428667000610067/
Instagram: 61 Visualizações - https://www.instagram.com/p/COfmwmHDoRa/
•

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE ROUPAS DE INVERNO, COBERTORES E
CALÇADOS EM BOM ESTADO

Participe!
Alimentos NÃO PERECÍVEIS também são bem vindos.
LOCAIS DE ARRECADAÇÃO
Coronel Nogueira Padilha, n° 261
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, n° 492
Rua João Vieira Nunes, n° 194, Votorantim
Contribua você também!
Resultados Quantitativos:
Facebook: 515 pessoas alcançadas
https://www.facebook.com/LarEscolaMonteiroLobatoProjetoRenovar/photos/a.4576701210
43108/2442405165902917/
Instagram: 57 Visualizações - https://www.instagram.com/p/CPHJ9NmjqbB/
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•

ARRECADAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS

O Monteiro Lobato de Sorocaba em apoio ao Instituto "O Bem Nunca Para" esta
arrecadando Cestas Básicas de Alimentos que serão repassadas para Famílias que
tenham Crianças com até 12 anos de idade, que estejam em insegurança alimentar e que
estejam inscritas no Projeto Renovar ou em outras Organizações parceiras.
O Instituto O Bem Nunca Para através de Voluntários e Organizações Parceiras trabalha
em prol ao Combate a Fome Infantil desde 2016, promovendo anualmente a ação de
arrecadação e o repasse das cestas básicas, até o presente momento beneficiou
aproximadamente 27.899 Famílias e para este ano tem como meta arrecadar 15.000
Cestas Básicas de Alimentos.
Faça parte desta ação você também!
Para realizar a doação é só clicar no link abaixo:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick...
Maiores informações (15) 99188-1782
Resultados Quantitativos:

Facebook: 225 pessoas alcançadas
https://www.facebook.com/LarEscolaMonteiroLobatoProjetoRenovar/photos/a.4576701210
43108/2447669262043174/
Instagram: 71 Visualizações - https://www.instagram.com/p/CPHJ9NmjqbB/
AGOSTO/2021

•

AÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS NO ATACADISTA MAKRO

SENHORES
PAIS/RESPONSÁVEIS,
PRECISAMOS
DE
APOIO
PARA
A
ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS. O Projeto Renovar em parceria com o INSTITUTO
SOS GENTE promoverá o ÚLTIMO Mutirão da Solidariedade Makro.
✅PRECISAMOS do seu apoio para o período da tarde
✅HORÁRIO:
DAS 13:00 as 18:00 ✅ENDEREÇO:
Raposo Tavares.

07/08/2021 Próximo SÁBADO
Loja do Makro próximo a

PAIS/RESPONSÁVEIS E INTERESSADOS EM COLABORAR, por favor entrar em
contato via whatsapp: (15) 99188-1782
ENVOLVA-SE

Com um pouco de cada, levaremos alimentos a muitos!
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