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 Atividades Desenvolvidas
Completude: 64,00 %

1 | Hora de Brincar
Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Hora de Brincar
Descrição:

Para despertar de forma lúdica o interesse das crianças e adolescentes em trabalhar perdas e ganhos, resolução de calcúlos, comunicação, raciocínio lógico trabalhamos com os
jogos que utilizam cáculos , contagem, percepção visual como cara-a-cara, lego, lig4, conect, ache o par, quebra-cabeça,pega varetas, jogo da vida, wars, uno, dominó, jogo da
velha, lince. E brincadeiras como corda, queimada, futebol, peteca casinha com bonecas, propondo a percepção que o movimento do mesmo é um instrumento para expressar-se.
Estas atividades visam o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes nos aspectos cognitivos, afetivos, sociais e motores, trazendo para os inseridos noções básicas de
respeito ao próximo,lidar com o desafio, respeitar regras,combater a agitação, desperta a atenção.

Pontos de Atenção:

No mês de Janeiro a frequencia na Entidade Social é um pouco menor em virtude do período de férias escolares, onde os responsáveis já se programam para estar com as
crianças e adolescentes usufruindo deste período para reforçar os vínculos familiares; e para realizar viagem com a família.

Encaminhamentos:

Completude: 59,00 %

2 | Segurança alimentar
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Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Segurança Alimentar.
Descrição:

Trabalhamos durante o mês revendo as orientações de alimentação saudável no verão como frutas e saladas, principalmente ressaltando a necessidade da hidratação por conta
do calor excessivo. Procuramos desenvolver atitudes coerentes nas crianças e adolescentes relativo aos cuidados com a saúde e a nutrição de seu corpo, assim desenvolver a
percepção visual, e a persepção degustativa, orientando sobre manuseio de talheres, a autonomia em se servir com consciência para que não haja desperedício.

Pontos de Atenção:

No mês de Janeiro a frequencia na Entidade social é um pouco menor em virtude do período de férias escolares, onde os responsáveis já se programam para estar com as
crianças e adolescentes usufruindo deste período para reforçar os vínculos familiares; e para realizar viagem com a família..

Encaminhamentos:
Completude: 59,00 %

3 | Inclusão Digital
Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Inclusão Digital
Descrição:

Procuramos adequar de forma lúdica a consciência visual e memorização apresentando a informática como ferramenta que pode e deve ser incorporado na prática educativa e
social. As crianças e adolescentes tiveram acesso a jogos especificos para cada grupo, como jogo da memória, dama, feche a caixa e Five. Nesta oficina sempre orientamos
sobre regras de segurança para navegação na web.

Pontos de Atenção:

No mês de Janeiro a frequencia na Entidade Social é um pouco menor em virtude do período de férias escolares, onde os responsáveis já se programam para estar com as
crianças e adolescentes usufruindo deste período para reforçar os vínculos familiares; e realizar viagem com a família.

Encaminhamentos:

Completude: 53,00 %

4 | Cuidados com o corpo
Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Cuidados com o Corpo.
Descrição:

Esta proposta busca compreender a importância da prática da higiene para a criança e adolescente, incentivando a conhecer as necessidades de cuidado do próprio corpo, e de
seus pertences. Houve roda de conversa sobre o banho, a prática de usar roupas limpas e adequadas com a temperatura e ambiente que a criança e adolescente está.
Pontuamos sobre o uso de uniforme e sua conservação, corte das unhas, corte dos cabelos e a manutenção ideal. Trocaram as escovas de dentes de todas as crianças e
adolescentes, ressaltando o cuidado com a mesma pra que não haja proliferação de bactérias. Com esta oficina buscamos valorizar a auto estima, hábitos de auto cuidado,
salientando a necessidade da higiene no ambiente familiar.

Pontos de Atenção:

No mês de Janeiro a frequencia na Entidade Social é um pouco menor em virtude do período de férias escolares, onde os responsáveis já se programam para estar com as
crianças e adolescentes usufruindo fdeste período para reforçar os vínculos familiares; e para realizar viagem com a família.

Encaminhamentos:

Completude: 86,00 %

5 | Oficina de Artesanato
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Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Oficina de Artesanato
Descrição:
Com o objetivo de estimular a arte e o artesanato, como meio de desenvolver habilidades, as crianças e adolescentes sob o tema "Presente para quem você admira" pintaram caixas em MDF, com tinta PVA, decalques, fitas de cetim, cola quente, cola de tecido, cola gliter, guardanapos estampados, tecidos. A pintura estimula a comunicação, a criatividade, sensibilidade e aumenta a capacidade de
concentração e expressão das crianças.

Foi trabalhado a argila como material de várias possibilidades e técnicas, para a modelagem. Utilizou-se moldes de animais terrestres, marinhos e pré-históricos, como dinossauros. As peças foram pintadas com tinta PVA. Em um determinado momento cada criança pode moldar uma peça de sua preferencia, explorando sua imaginação e criatividade.

Por ser um material

maleavel, a argila permite a exploração tátil para a estruturação de formas, sendo um excelente meio de estimular a criatividade e a cooordenação motora
fina.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Completude: 56,00 %

6 | Oficina de Expressão Corporal
Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Oficina de 1 recreação e 2 expressão corporal
Descrição:

Canto Coral
Nesta oficina buscamos despertar e favorecer a construção do processo criativo, trabalhando a coordenação vocal, postura, a linguagem oral e a leitura, desenvolvendo a prática
metodologica e eficiente no ensino de conceitos musicais, na ampliação do senso critico em relação ao fazer artistico. Neste mês foi trabalhado instrumentos musicais usados no
Carnaval , onde se confeccionou instrumentos feitos de sucata para acompanhar como percussão. Como sucata foi usado: garrafas pet, de Yakult, grãos de arroz e feijão, sucata
de madeira, latas de alumínio, panelas velhas, durex colorido, cola gliter, cola quente. Esta atividade foi baseada na apresentação de histórico do Carnaval e de instrumentos como
pandeiros e chocalhos.

Artes Circense
Foi proposto resgatar de forma lúdica a cultura e a arte do circo, com treinamentos que exploram a coordenação motora, equilibrio, concentração, trabalho em equipe. Inicio da
aula com aquecimento articular , em duplas e individual. Materiais usados como Slack line, colchonetes, bola e skate. Estes materiais utilizados serviram de base para exercícios
de postura de equilibrio feita no Slack line, garantindo a segurança, força, confiança, equilibrio e percepção necessária para o desenvolvimento da atividade.

Pontos de Atenção:

No mês de Janeiro a frequencia na Entidade Social é um pouco menor em virtude do período de férias escolares, onde os responsáveis já se programam para estar com as
crianças e adolescentes usufruindo deste peíodo para reforçar os vínculos familiares; e realizar viagem com a família.

Encaminhamentos:

Completude: 93,00 %

7 | Grupo Temático Intergeracional
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Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Grupo Temático Intergeracional
Descrição:

Neste evento as crianças e adolescentes participaram de uma grande aula de Zumba juntamente com os idosos na Casa do Idoso Sul. Momento de muita cumplicidade , interação
e envolvimento que contagiou a todos. Esta parceria visa aproximar as gerações, considerando a interação e a dança como estratégia de desenvolvimento e aprendizagem,
possibilitando a construção de vínculos e fortalecimento de laços afetivos, onde os diferentes tempos de infância e envelhecimento são reconhecidos e percebidos em suas
particularidades e diferenças.
As crianças e adolescentes receberam um delicioso lanche antes de vir embora.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:
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