RELATÓRIO DE EXECUÇÃO OUTUBRO 2019
De 01/10/2019 a 31/10/2019

Projeto: Obra Social e assistencial Padre Bonafé - TC Nº 28/18
Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
100% dos usuários inseridos no CADÚNICO
100% dos usuários inseridos na escola
Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
80% dos usuários com participação em atividades coletivas na
comunidade
75% de participação dos familiares e cuidadores nas reuniões de
familiares
100% dos usuários fora do trabalho infantil
30% de redução no descumprimento de condicionalidade de educação

2| Resultados Alcançados
100% dos usuários inseridos no CADÚNICO:
100% das crianças e adolescentes encontram-se com o cadastro único atualizado.
100% dos usuários inseridos na escola:
100% das crianças e adolescentes encontram-se matriculados na escola conforme declaração escolar solicitado no inicio do
ano.
Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço:
Frequência de usuários no mês de referência de 84%.
80% dos usuários com participação em atividades coletivas na comunidade:
80% dos usuários com participação em atividades coletivas na comunidade.
75 % de participação dos familiares e cuidadores nas reuniões de familiares:
81% de participação dos familiares e cuidadores nas reuniões de familiares.
100% dos usuários fora do trabalho infantil:
100% das crianças e adolescentes encontram-se fora do trabalho infantil.
30% de redução no descumprimento de condicionalidade de educação:
Nenhuma criança/adolescente encontram-se em condicionalidade no período.
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3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Número de crianças/adolescentes do mês anterior: 79
Número de inseridos: 01
Número de desligados: 01
Total do mês: 79 (fechamos a baixo da meta no aguardo de encaminhamento do CRAS).
Relação Bairro/Quantidade
BAIRRO

QUANTIDADE

Jd. Val Paraíba

03

Jd. Ismênia

42

Vista Linda

02

V. Tatetuba

05

V.Industrial

13

V. Ester

04

Jd. Americano

01

V. Tesouro

06

Jd. Olímpia

01

Jd. Universo

02

Relação Escola/Quantidade
ESCOLA

QUANTIDADE

Escola Estadual Prof. Juvenal Machado de Araújo

03

EMEF Prof. Leonor Pereira Nunes Galvão

12

EMEF Profa. Ilga Pluspatais

48

EMEF Prof. Hélio Augusto de Souza

05

Escola Estadual Profa. Ana Candida de Barros Molina

04

Escola Estadual Profa. Adélia Chucri Neme

03

Colégio Anchieta

01

EMEI Ana Lucia de Castro Micheletto

01

EMEF Profa. Palmyra Sant’Anna

02

Coordenação:
Compra de material pedagógico: 02
Reunião com Orientadoras Sociais e Oficineiros: 01
Reunião na Mitra Diocesana
Atendimento de responsáveis e cuidador: 02
Atendimento alunos do ITA para conhecer a OSC: 05

 Atividades Desenvolvidas
Completude: 87,00 %

1 | Oficinas de Expressão Corporal
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Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:

Artes Circenses
Alongamento e aquecimento com movimentos de animais, aula de mimicas e malabares com tecido, cena em duplas com mimicas da rotina do dia-a-dia, das profissões. Saltos:
grupado, afastado, com giro, ninja e correndo. Apresentação de mimica com plateia em espetáculo. Aula de malabares: exercícios com bola, coluna, arco, X, vai e volta.
Exercícios de malabares com tecido.
Brincadeiras Cantadas
Confecção de brinquedo Pião de papelão decorado para exposição na Mostra de Talentos organizada pelo CRAS Vista Verde.
Expressão Corporal e Vocal
Observação do próprio corpo em cena, imitação e criação, improviso. Repassando cena do cordel: auto-observação, ajustes, fixação, musicalidade, marcação, finalizado para
apresentação na Mostra de Talentos organizada pelo CRAS Vista Verde. Ensaio da música “A caminhada” onde as crianças cantam e gesticulam em movimento bem ritmado.
Teatro
Passagem da cena “Bolacha ou Biscoito”: marcação e fixação do texto, música, passagem dos papeis. Finalizado para apresentação na Mostra de Talentos organizada pelo
CRAS Vista Verde. Cenas improvisadas sobre a mídia Tv, rádio e internet como base dando ênfase na criação de personagens. Sorteio de cenas improvisadas por temas para o
trabalho de criação.
Teatro
Neste mês não houve esta oficina porque a monitora Ellen cancelou contrato com a FCCR sem previsão de retorno.
Bate-lata
Repassando chamada de três, virada, latas na cadeira e cintura, batida um, dois, três. Dinâmica em grupo explorando a concentração. Ensaio para apresentação revisando
músicas, coreografia, gingado.
Dança
Ensaio coreográfico dos grupos para apresentação na Mostra de Talentos organizada pelo CRAS Vista Verde. Por meio de técnicas o monitor limpou os movimentos, arrumou
lugares de passos no espaço. Trabalho pautado na musicalidade, coordenação motora ampla, noções espaciais. Destacou a importância da apropriação cultural e o respeito com
os colegas que foi acontecendo naturalmente nas oficinas. Iniciou com os adolescentes a parte pedagógica da dança, suas diferentes formas de manifestação9 cultural.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Completude: 78,00 %

2 | Oficina de Inclusão Digital
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Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:

Crianças: Elaborar um cartão do dia das crianças com o tema: O que é ser criança, utilizando os recursos Word Art, clip-art e borda da página. Digitação de pequenos textos para
formatar e aplicar os recursos disponíveis. Exercitando recursos do Word, Smartart, colunas, capitular, formas. Exercícios da apostila, treinando a concentração, agilidade, posição
das mãos. Digitação on-line. Pesquisa e montagem de carta para Papai Noel utilizando recursos do Word..

Tarde: A monitora solicitou que os adolescentes elaborassem um cartão do dia das crianças com o tema: O que é ser criança? utilizando os recursos Word Art, clip-art e borda da
página, com autobiografia. Confecção de folheto informativo sobre tema pré-determinado. Atividades da apostila 11, 12,13. Início da revisão de conteúdo Word e conhecendo mala
direta-carta, sumário. Atividade: montar um livro de receitas. Conhecendo Excel nas operações básicas.
Avaliação testando os conhecimentos do conteúdo Word e sistema operacional.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Completude: 82,00 %

3 | Oficina Secretaria de Esportes

Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:

Alongamento, basquete sentado, gincana recreativa com bolas, bambolês, cones. Vôlei câmbio sentado, treino de vôlei e futsal para Olímpiadas Recreativas da Secretaria de
Esportes.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Completude: 82,00 %

4 | Oficina de Arte e Artesanato
Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:

Neste mês foi confecciona caixa em MDF, tinta PVA, vários papeis de decopag e scrapbook, cola de artesanato, verniz para presentear as crianças e adolescentes. Pintura de
estojos de madeira, decorado com apliques variados. Confecção de tela inspirada nas obras de Romero Brito, usando tintas para artesanato, que procura desenvolver as
habilidades manuais. Confeccionaram chaveiro com as miçangas cujo objetivo foi o trabalho em equipe e a coordenação motora para manuseio das miçangas.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Completude: 85,00 %

5 | Oficina de Cuidados com o corpo
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Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:

Foi trabalhada a conscientização para prevenção e combate do mosquito da Dengue, nesse período onde o calor e as chuvas propiciam a procriação das larvas. As crianças e
adolescentes são multiplicadores de informações no combate, por isso realizaram pesquisa através de cartazes e ilustrações.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Completude: 92,00 %

6 | Oficina Segurança Alimentar
Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:

Neste mês as Orientadoras Sociais trouxeram informações sobre o “Fast Food”, a alimentação que atrai pela beleza, mais que não traz benefícios para saúde. Através de
informativos impressos, revistas e folders desenvolveram as atividades apontando os males de se alimentar frequentemente com esses alimentos industrializados.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Completude: 88,00 %

7 | Oficina Temas Transversais

Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:

Em comemoração ao Dia das Crianças o tema desenvolvido este mês foi brincadeiras populares, proporcionando atividades em equipe. No Projeto aniversariante do mês, as
crianças e adolescentes são homenageados pelos colegas.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Completude: 83,00 %

8 | Oficina Hora do Brincar
Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:

Na hora do brincar os jogos são livres de acordo com a idade, de fácil acesso sempre com a supervisão da Orientadora Social, que de forma lúdica proporciona a socialização e
desenvoltura de hábitos posturais no seu cotidiano por meio das brincadeiras culturais na variedade de grupos. Além dos jogos as crianças e adolescentes gostam de ler gibis e
livros.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

pág. 5

19/11/19 09:53

9 | Participação em exposições das próprias obras artísticas e em festa comemorativas

Completude: 0,00 %

Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:

As Orientadoras Sociais orientaram as criaças e adolescentes na confecção do mural em homenagem ao Dia das Crianças e da Padroeira do Brasil “Nossa Senhora Aparecida”.
Decoração do salão com o tema lego, bexigas, e painéis de personagens, confecção das caixas lego, dos convites para a festa. Entrega das caixas de guloseimas para as
crianças e adolescentes.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Completude: 68,00 %

10 | Roda de Conversa sobre a Fé Contemporânea
Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:

O voluntário que vem somente no período da manhã, fez a leitura do evangelho do dia e uma breve reflexão da palavra Bíblica, dando a oportunidade das crianças se
posicionarem.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Completude: 93,00 %

11 | Contação de História
Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:

As leituras deste mês foram Contos de fadas, oportunizando a leitura individual e o protagonismo pessoal.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

12 | Grupo Temático com Crianças
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Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:

Realizado pesquisa de satisfação do cliente de forma lúdica com as crianças com o objetivo de aprimorar o trabalho desenvolvido, e de uma forma geral a devolutiva foi positiva
em relação ao espaço físico, a comida e as oficinas.

Pontos de Atenção:

Sugeriram um pouco mais de tempo livres para brincadeiras externas, o que considero normal para o período do ano, onde já demonstram cansaço.

Encaminhamentos:

De acordo com a grade de oficinas, sempre que possível, será proporcionado mais brincadeiras externas.
Completude: 0,00 %

13 | Grupo Temático com Adolescentes
Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:

Realizado pesquisa de satisfação do cliente com os adolescentes com o objetivo de aprimorar o trabalho desenvolvido, e de uma forma geral a devolutiva foi positiva em relação
ao espaço físico, a comida e em relação às oficinas.

Pontos de Atenção:

As meninas gostariam de uniformes mais modernos.

Encaminhamentos:

Estaremos vendo a possibilidade de adequar os uniformes de acordo com o regulamento interno.
Completude: 0,00 %

14 | Grupo Temático Intergeracional
Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:

Essa atividade foi na Festa de Dia das Crianças, onde voluntários da comunidade local contemplaram a OSC com doações, como os funcionários da Johnson com saco de
guloseimas. Almoço pelo Buffet Sal grosso S/A. Bolo pela Sra. Dina e refrigerantes pelo Delegado Sidney Dorse. A recreação com os monitores da Secretaria de Esportes. Foi
uma manhã de muita festa, que alegrou as crianças e adolescentes, proporcionando momentos de união e partilha.
Primeira Mostra de Talentos promovido pelo CRAS Vista Verde na Casa do Idoso Leste, onde as crianças e adolescentes realizaram apresentações das oficinas de Dança,
Teatro, Brincadeiras Cantadas e Expressão Corporal. Encantaram a todos com o empenho e carisma demonstrado no palco.
Apresentação dos adolescentes na oficina de Bate- lata no Projeto Patuscada, no Centro Cultural Clemente Gomes/ FCCR.
Um grupo de alunos e educadores do Colégio Nossa Senhora Aparecida estiveram na OSC para manhã recreativa.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

15 | Grupo Individualizado-Famílias
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Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:

O Dr. Delegado de Policia Civil Sr. Sidney Dorse realizou palestra com as famílias sobre orientações de como manter as crianças e adolescentes longe das drogas e sobre o
perigo da exposição na internet. Foi um momento de muita informação, perguntas esclarecidas, aproximação das famílias com a segurança pública. Os responsáveis sugeriram
outra participação da autoridade policial.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

16 | Atendimento Individualizado- Criança/Adolescente
Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:

Atendimento a uma criança que apesentou comportamento agitado alegando problemas familiares. Solicitei a presença da responsável para conversar que alegou estar
trabalhando, e mandou a avó da criança para representa-lá.
Atendimento a três adolescentes com extenso histórico de indisciplina, onde já venho a tempos mediando o comportamento inadequado, inclusive já tinha conversado com os
responsáveis. Foram suspensos por terem praticado bullyng e agressão (denominam como brincadeira) a outro adolescente.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Articulação com o CRAS Vista Verde para encaminhamentos necessários.
Completude: 0,00 %

17 | Reunião com Família/Cuidador
Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:

Realizei a reunião com família/cuidador enfatizando regras da OSC com o objetivo de alinhar ações, que ao longo do ano vai se perdendo, como: pontualidade com os horários,
com o uniforme e frequência, atender quando solicitado à presença na OSC, manutenção no cabelo para evitar infestação de piolhos. Coloquei-me a disposição para perguntas, e
posteriormente iniciei a pesquisa de satisfação do cliente, que foi extremamente positiva.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

18 | Reuniões Institucionais.
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Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:

Reunião no SASC com as Assistentes Sociais Sra. Vanda do Apoio Técnico e Sra. Lucia Salviatto da Vigilância Socioassistencial para explicar a implantação do sistema de
controle de usuários, o Sistema de Monitoramento Socioassistencial que inicia em Novembro/2019.
Reunião no Fundo de Solidariedade para lançamento da Campanha Dia de Doar

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

19 | Participação em atividades coletiva na comunidade
Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - 80% dos usuários com participação em atividades coletiva na comunidade
Descrição:

Primeira Mostra de Talentos promovido pelo CRAS Vista Verde na Casa do Idoso Leste, onde as crianças e adolescentes realizaram apresentações das oficinas de Expressão
Corporal, conhecendo o espaço voltado para realização de diversas oficinas. Esta ação junto à comunidade local ou regional, favorece a inclusão no convívio comunitário.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

 Indicadores de Projeto
20º Mês | SET/2019
1 | ADIT. 01 - 80 crianças e adolescentes cadastrados fora do trabalho infantil.
Descrição: A meta de participação nas atividades coletivas será com acompanhamento social; relatórios técnicos; reunião equipe do CREAS/Entidade; relatórios SASC.
Previsto Mensal: 80,00
Realizado no Mês: 80,00 (100,00%) | Realizado
Observações:

2 | ADIT. 01 - 80 crianças e adolescentes cadastrados no CADUNICO
Descrição: A meta sera acompanhada através de verificação mensal nos meios: Folha Resumo CADÚNICO, Site: www.mds.gov.br, Reunião equipe do
CRAS/Entidade,Relatórios SASC.
Previsto Mensal: 80,00
Realizado no Mês: 80,00 (100,00%) | Realizado
Observações:

3 | ADIT. 01 - 80 crianças e adolescentes cadastrados no descumprimento de condicionalidade de educação.
Descrição: A meta será acompanhada através dos meios com acompanhamento socioeducativo; frequência escolar; relatórios SASC.
Previsto Mensal: 80,00
Realizado no Mês: 80,00 (100,00%) | Realizado
Observações:

4 | ADIT. 01 - 80 crianças e adolescentes com frequência ao serviço.
Descrição: A meta de frequência ao serviço sera acompanhada através dos meios: Lista de Presença, Visita Domiciliar, Relatórios SASC.
Previsto Mensal: 80,00
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Realizado no Mês: 80,00 (100,00%) | Realizado
Observações:

5 | ADIT. 01 - 80 crianças e adolescentes com participação em atividades coletivas na comunidade.
Descrição: A meta de participação em atividades coletivas na comunidade sera acompanhada através dos meios: Articulação com a comunidade, Relatórios, Relatórios SASC.
Previsto Mensal: 80,00
Realizado no Mês: 80,00 (100,00%) | Realizado
Observações:

6 | ADIT. 01 - 80 crianças e adolescentes inseridos na escola.
Descrição: A meta será acompanhada através dos meios: Declaração Escolar, Visita a Unidade Escolar, Relatórios SASC.
Previsto Mensal: 80,00
Realizado no Mês: 80,00 (100,00%) | Realizado
Observações:

7 | Participação dos familiares e cuidadores nas reuniões de familiares.
Descrição: A meta de de participação dos familiares e cuidadores nas reuniões de familiares sera acompanhada através dos meios:Lista de Presença, Convocações dos
familiares e cuidadores e Relatórios SASC.
Previsto Mensal: 80,00
Realizado no Mês: 65,00 (81,25%) | Realizado
Observações:

 Galeria de Fotos

 Outros Documentos
Nome

Observações

Gráfico Pesquisa de Satisfação de Clientes Pais e Cuidadores.pdf
Gráfico Pesquisa de Satisfação de Clientes Crianças e Adolescentes.pdf
Questionário de Avaliação de Prestação de Serviço 2019.pdf
Reunião de Pais e Cuidadores.pdf
Grupo Temático com as Famílias.pdf
Listagem Outubro.pdf
Relatório de Execução de Outubro FOTOS OFICINAS.pdf
Relatório Outubro FOTOS Expressão Corporal.pdf
Relatório Outubro FOTOS GRUPOS E REUNIÕES-compactado.pdf
Roda de Conversa sobre a Fé Contemporânea.pdf
Chamadas de Expressão Corporal.pdf
Chamada Temas Transversais.pdf
Chamada Segurança Alimentar.pdf
Chamada Secretaria de Esportes.pdf
Chamada Inclusão Digital.pdf
Chamada Hora de Brincar.pdf
Chamada Geral.pdf
Chamada Cuidados com o Corpo.pdf
Chamada Contação de História.pdf
Chamada Artesanato.pdf
Cardapio Outubro 2019.pdf
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 Próximas Atividades
#

Atividade

Meta

Etapa

Ana Lúcia Bonafé

Solange Vasconcelos Nogueira Rosado

Responsável pela Entidade

Responsável Técnico

CPF 073.769.568-40

CPF 071.277.598-63

RG 17.634.588-7

RG 19.322.914-6
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