Associação Cultural
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA – 2017
Nome da Organização: Associação Cultural Pintura Solidária-Vamos Colorir a Vida
Endereço: Rua Salvador Correia, 675- Jardim vergueiro- Sorocaba-SP.
Objeto da Parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos por meio de Ações
Culturais e Artísticas
Meta de Atendimento da Parceria: 20 crianças/adolescentes no Bairro João Romão
Janeiro/2017 à junho/2017.
A) Atendidos
Público alvo

Crianças e Adolescentes

Quantidade de pessoas atendidas
dentro do ano 2017 no Serviço Socio
assistencial objeto da parceria.
20 (vinte) crianças/adolescentes
mensais.

Atividades
-Oficina de pintura, manualidades, gastronomia, filmes.
-Revitalização de espaços verdes na Comunidade
-Oficina com a Comunidade
-Concurso e Exposição
-Reunião com a família
B)

C) Comparativo das metas propostas com os resultados obtidos:
Oferecer aos usuários e familiares atividades que elevem a auto estima, despertem
potencialidades, promoção social, sociabilidade e fortalecimento dos vínculos familiares e
comunitários.
Existiu um avanço na sociabilização dos atendidos entre eles, com seus familiares e com a
comunidade. Alguns atendidos se apropriaram de habilidades e elevou a auto estima. Todos se
empenharam na melhoria de comportamento, potencialidades e afetos. Colaboraram para que o
ambiente (sala da oficina) se tornasse um lugar mais bonito e agradável. A alegria foi constante
na revitalização externa do território. A reunião de pais e a presença dos mesmos nas oficinas com
a comunidade fez com que o laço de afetividade aumentasse com os filhos e amigos deles. Foi
contínuo o trabalho de descobrir habilidades (talentos) e incentivar seu desenvolvimento.

Indicadores propostos:
Qualitativo: desenvolvimento da criatividade, melhoria da auto estima e promoção social.
Quantitativos: :Que pelos menos 10% dos usuários demonstrem aptidão artística e possam
desenvolver atividades profissionais correlatas como “designer” gráfico, projetista,
desenhista ou possa receber treinamento dentro do espaço (ateliê) da Pintura Solidária e se
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tornar um arte educador, como historicamente já aconteceu. Pretendemos, através das
atividades, desenvolver a convivência comunitária, fortalecer os vínculos familiares,
melhorar a qualidade de vida, a auto estima e a auto confiança.
Auxiliar no desenvolvimento de potencialidades e da autonomia.
Inculcando conceitos de cidadania, respeito mútuo, disciplina e trabalho em equipe.
Melhoria no ambiente em que se vivem.
A avaliação e monitoramento foram realizados através do desenvolvimento das atividades,
onde o arte educador (Educador) acompanhou o andamento e desenvolvimento dos
usuários.
Mensalmente tivemos reuniões, primeiramente com os familiares dos assistidos e logo
após com a equipe técnica. Nessas reuniões vimos as dificuldades apresentadas, as ações
bem sucedidas e as diretrizes futuras.
Outro instrumento de avaliação foi o relatório mensal de impacto entregue pelo arte
educador (Educador)
Indicadores alcançados: O Educador teve um diário de classe e através desse
instrumental pode fazer relatórios com presença, falta, atividade executada, material usado,
desempenho do usuário, etc.
Alcançamos com sucesso nossos objetivos. Tivemos usuários com potencialidade para
gastronomia e incentivamos com aulas de culinária. Usuário com aptidão no canto e
buscamos na Rede cursos para frequentar. 10 % dos inscritos mostraram interesse em
seguir com as atividades artísticas depois que finalizamos o serviço.

Observações
. No inicio do serviço tivemos dificuldade de conseguir o número de inscritos de acordo com a
meta. Por se tratar de um bairro muito vulnerável, as mães tinham receio de enviar seus filhos
sozinhos às atividades. Suprimos essa dificuldade com cartazes nos comércios da comunidade,
carro de som com propaganda do serviço, e oficinas com a comunidade. Aos poucos nosso público
foi se acercando e ao terminar o serviço tivemos a grata noticia que listas de abaixo assinado
estavam sendo distribuídas pedindo nossa permanência. Todas as sextas feiras fizemos Oficina
aberta a comunidade na UBS Vila Sábia, sempre com sucesso de público e participação de
familiares dos inscritos. Valorizamos a Comunidade com a revitalização dos espaços verdes e o
conceito de que os moradores têm que apreciar o que o bairro tem de melhor e fazer pequenas
ações para melhorar o que é necessário.
D)

Sorocaba, 15 de janeiro de 2018.

Vera Lucia Viudes Petrocchi
Presidente
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