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
Meta de Atendimento da Parceria: 25 crianças de 03 à 05 anos no Bairro Habiteto.
De Julho / 2017 à dezembro/2017

A) Atendidos
Público alvo

Quantidade de pessoas atendidas
dentro do ano 2017 no Serviço Socio
assistencial objeto da parceria.

Crianças de 03 á 05 anos de idade

B)

25 (vinte e cinco) crianças mensais.

Atividades

-Atividades diversas: pintura, desenhos, jogos, filmes, colagens, canções infantis, etc
-Oficina com a comunidade
-Exposição de trabalhos
-Reunião com a família.
.
C) Comparativo das metas propostas com os resultados obtidos:

.
Oferecer aos usuários e familiares atividades que elevem a auto estima e prepare para o mundo
escolar, despertem potencialidades, promoção social, sociabilidade e fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários.
É notória a evolução das crianças na parte de comportamento e participação .A relação com os
pais é constante, pois existe um diálogo quando as crianças chegam ao espaço e quando retornam
para casa .É importante esse vínculo, pois assim é possivel entender o comportamento de cada
criança e trabalhar em cima de cada caso através das atividades estabelecidas na sala.
A presença do CRAS Habiteto, muito perto do espaço, nos permite um respaldo com os familiares
e usuários que utilizam dos serviços da Rede.
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Associação Cultural
D)

Indicadores

Qualitativos:
Melhora substancial no comportamento, disciplina, sociabilidade, auto estima, confiança,
antonímia e futuro rendimento escolar.
Quantitativos:
Pelo menos 50% dos usuários apresentem melhora no desenvolvimento intelectual, motoro e
equilíbrio emocional, monitorado através de relatórios elaborados pelo próprio Educador .
De acordo com as observações, relatórios mensais e reuniões com a família, alcançamos nossos
objetivos em mais de 50% dos assistidos.
Mantivemos constantemente contato com a família através de cadernos de avisos, que eram
devolvidos com a assinatura do responsável.

E)

Observações

Além do atendimento as 25 crianças, fizemos Oficina Aberta à Comunidade, primeiramente no
Território Jovem Habiteto e depois no Cras Habiteto. Nossa meta foi atender 40 pessoas toda sexta
feira. O importante dessa oficina foi a participação dos familiares de nossos usuários. Tivemos a
presença de pais, irmãos e vizinhos que juntos pintando, compartilharam desse momento de lazer.
O resultado foi muito positivo pois as crianças esperavam ansiosas o dia da oficina e recebiam
toda a atenção de seus pais, fortalecendo assim o vinculo familiar e com a comunidade.

Sorocaba, 15 de janeiro de 2018.

___________________________________
Vera Lucia Viudes Petrocchi
Presidente
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