RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MARÇO 2020
De 01/03/2020 a 31/03/2020

Projeto: Obra Social e Assistencial Padre Bonafé - TC n.º 28/2018
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 93%.
80% dos usuários com participação em atividades coletivas na comunidade:
Atividade não prevista para o período.
75 % de participação dos familiares e cuidadores nas reuniões de familiares:
Atividade não prevista para o período.
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.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Número de crianças/adolescentes do mês anterior: 80
Número de inseridos: 0
Número de desligados: 0
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Total do mês: 80
Relação Bairro/Quantidade
BAIRRO

QUANTIDADE

Jd. Val Paraíba

03

Jd. Ismênia

40

Vista Linda

01

V. Tatetuba

08

V.Industrial

14

V. Ester

04

V. Tesouro

05

Jd. Olímpia

01

Jd. Santa Inês I

02

Jd. Universo

02

Relação Escola/Quantidade
ESCOLA

QUANTIDADE

Escola Estadual Prof. Juvenal Machado de Araújo

07

EMEF Prof. Leonor Pereira Nunes Galvão

11

EMEF Profa. Ilga Pluspatais

45

EMEF Prof. Hélio Augusto de Souza

05

Escola Estadual Profa. Ana Candida de Barros Molina 04
Escola Estadual Profa. Adélia Chucri Neme

04

Pincel Mágico

01

EMEF Profa. Palmyra Sant’Anna

03

Coordenação:
Compra de material pedagógico: 02
Reunião de Planejamento com Orientadoras Sociais: 01
Atendimento a responsáveis/cuidadores: 0

 Atividades Desenvolvidas
Completude: 0,00 %

1 | Reunião com Família/Cuidador
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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:
Atividade não prevista para o período conforme cronograma de atividades.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:
Completude: 0,00 %

2 | Grupo Temático com Famílias
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:
Atividade não prevista para o período conforme o cronograma de atividades.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

3 | Grupo Temático com Crianças
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:
Atividade não prevista para o período conforme o cronograma de atividades .

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

4 | 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:
Atividade não prevista para o período conforme o cronograma de atividades.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

5 | Grupo Temático Intergeracional
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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:
Atividade não prevista para o período, porém foi realizado ação social de recreação e informação, com os dois períodos(crianças e adolescentes) por um
grupo de jovens aprendizes(15 adolescentes) acompanhados da Prof. Luciana/SENAC, que trouxeram para as crianças muitas brincadeiras e diversão. Para
os adolescentes palestra explicando processo de transição para o mercado de trabalho, que orienta os adolescentes para boas expectativas de emprego
quando sairem da OSC . Para finalizar o evento pipocas, algodão doces e lanche. Muito gratificante esta interação que proporcionará outras ações em um
futuro próximo.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

6 | 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:
Não houve necessidade.

O atendimento foi normal até dia 18/03/2020, após esse período diminuiu consideravelmente a frequência dos atendidos devido a Pandemia do Coronavirus.
De acordo com o decreto do Governo Federal que publicou medidas para o enfrentamento da pandemia, a partir de 23/03/2020 conforme reunião e ofício da
Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial com estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. O atendimento individualizado
com criança /adolescente foi feito através de contato telefônico sistematicamente para manter o vínculo e a proximidade com as famílias, com planilha de
verificação de ligações em anexo.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

7 | Atendimento Individualizado - Famílias
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:

Não houve necessidade. O atendimento foi normal até dia 18/03/2020, após esse período diminuiu consideravelmente a frequência dos atendidos devido a
Pandemia do Coronavirus. De acordo com o decreto do Governo Federal que publicou medidas para o enfrentamento da pandemia, a partir de 23/03/2020,
conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial com estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. O
atendimento individualizado com as famílias serão feitas através de contato telefônico sistematicamente para manter o vínculo e a proximidade com as
famílias. Haverá planilha de verificação de ligações.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

8 | Atendimento Grupal- Criança/Adolescente
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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:
Não houve necessidade. O atendimento foi normal até dia 18/03/2020, após esse período diminuiu consideravelmente a frequência dos atendidos devido a
Pandemia do Coronavirus. De acordo com o decreto do Governo Federal que publicou medidas para o enfrentamento da pandemia e a partir de 23/03/2020,
conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial com estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. O
atendimento grupal com criança/adolescente presencial estão suspensas por tempo indeterminado.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 90,00 %

9 | Oficina de 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 o artesanato foi elaborado para homenagear o Dia da Mulher, com confecção de porta lixa e um marcador de páginas, a proposta foi bastante
interessante, pois estimulou a auto estima. As Orientadoras Sociais leram textos explicativos do surgimento da comemoração. Decoração de peça em MDF,
casinha de pássaros. Início do projeto de Páscoa, com confecção de coelho porta chocolates. Objetivo é desenvolver criatividade, coordenação motora, e o
gosto pela arte do fazer artístico.
A oficina teve frequência normal até dia 18/03/2020, após esse período diminuiu consideravelmente devido a Pandemia do Coronavirus. A partir de
23/03/2020, conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial com estratégias para garantir a manutenção dos
atendidos. Para este período, de acordo com o decreto do Governo Federal que publicou medidas para o enfrentamento da pandemia, a aplicação da oficina
se dará á distância. As atividades referentes a Oficina de Artesanato foram elaboradas pela Coordenadora de Projetos em conjunto com as Orientadoras
Sociais. As apostilas são compostas de introdução, texto informativo, atividades e separadas por grupos. As atividades deverão ser desenvolvidas com as
famílias e foram entregues à domicilio. Ressaltamos que a troca de atividades será semanal, com listagem de entrega e recebimento, assinada pelos
responsáveis . Cada criança e adolescente receberá kit com apostila, lápis de cor, lápis grafite, borracha, apontador e papéis diversos para a realização das
atividades.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 96,00 %

10 | Oficina de Segurança Alimentar
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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:
As Orientadoras Sociais trouxeram informações de pesquisa sobre o que são legumes e qual a função em nosso organismo, com textos informativos sobre o
tema: Você sabe diferenciar legumes das verduras? Houve uma interatividade entre o grupo sobre o assunto. Esta oficina procura estimular a boa
alimentação entre as crianças e adolescentes, despertando a curiosidade em saborear e valorizar os alimentos.
A oficina teve frequência normal até dia 18/03/2020, após esse período diminuiu consideravelmente devido a Pandemia do Coronavirus. A partir de
23/03/2020, conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial com estratégias para garantir a manutenção dos
atendidos. Para este período, de acordo com o decreto do Governo Federal que publicou medidas para o enfrentamento da pandemia, a aplicação da oficina
se dará á distância. As atividades referentes a Oficina de Segurança Alimentar foram elaboradas pela Coordenadora de Projetos em conjunto com as
Orientadoras Sociais. As apostilas são compostas de introdução, texto informativo, atividades e separadas por grupos. As atividades deverão ser
desenvolvidas com as famílias e foram entregues à domicilio. Ressaltamos que a troca de atividades será semanal, com listagem de entrega e recebimento,
assinada pelos responsáveis . Cada criança e adolescente receberá kit com apostila, lápis de cor, lápis grafite, borracha, apontador e papéis diversos para a
realização das atividades.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 90,00 %

11 | Oficina de Cuidados com o corpo
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:

De acordo com a Pandemia do Coronavírus que afeta o país, foi amplamente conversado sobre a prevenção e os cuidados pessoais de higiene para evitar a
contaminação das pessoas entre si, com orientações do Ministério da Saúde que reforçou as medidas que reduzem o risco geral de contrair ou transmitir
infecções respiratórias agudas. As Orientadoras Sociais usaram textos, roda de conversa, troca de informações, ilustração de como fazer a prevenção,
inclusive com o uso de máscaras, luvas, álcool em gel. Redobraram os cuidados com a higiene na OSC, com atividades na área externa, álcool gel em todos
ambientes e lavagem das mãos constantemente.
A oficina teve frequência normal até dia 18/03/2020, após esse período diminuiu consideravelmente devido a Pandemia do Coronavirus. A partir de
23/03/2020, conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial com estratégias para garantir a manutenção dos
atendidos. Para este período, de acordo com o decreto do Governo Federal que publicou medidas para o enfrentamento da pandemia, a aplicação da oficina
se dará á distância. As atividades referentes a Oficina de Cuidados com o corpo foram elaboradas pela Coordenadora de Projetos em conjunto com as
Orientadoras Sociais. As apostilas são compostas de introdução, texto informativo, atividades e separadas por grupos. As atividades deverão ser
desenvolvidas com as famílias e foram entregues à domicilio. Ressaltamos que a troca de atividades será semanal, com listagem de entrega e recebimento,
assinada pelos responsáveis . Cada criança e adolescente receberá kit com apostila, lápis de cor, lápis grafite, borracha, apontador e papéis diversos para a
realização das atividades.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 93,00 %

12 | Oficina Temas Transversais
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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:
Dentro do tema cultura, as crianças e adolescentes receberam informações sobre datas comemorativas. As Orientadoras Sociais falaram sobre o Dia
Internacional das Mulheres. Já os aniversariantes do mês ganharam um kit de lápis e um bolo de giz.
No tema saúde, o foco foi informação sobre a contaminação do Coronavirus que atinge diversos países. Foi de fundamental importância levar este assunto na
roda de conversa para as crianças e adolescentes, para estarem atentos as formas de prevenção da doença viral, que se propaga de forma rápida.
A oficina teve frequência normal até dia 18/03/2020, após esse período diminuiu consideravelmente devido a Pandemia do Coronavirus. A partir de
23/03/2020, conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial com estratégias para garantir a manutenção dos
atendidos. Esta oficina está suspensa por tempo indeterminado.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 95,00 %

13 | 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:

Gincana com bambolês, vôlei com bolão, queimada para os adolescentes. Para as crianças gincana com bola. Esses movimentos melhoram
o humor, concentração, o sono, reduzem o estresse e a depressão, ajudam a manter um peso saudável e adequado, aumentam sua autoconfiança. É
fundamental para as crianças e adolescentes praticarem esportes, ajuda no equilibrio emocional em mundo digital.
A oficina teve frequência normal até dia 18/03/2020, após esse período diminuiu consideravelmente devido a Pandemia do Coronavirus. A partir de
23/03/2020, conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial com estratégias para garantir a manutenção dos
atendidos. A oficina de recreação é realizada em parceria e está suspensa por recomendação da Secretaria de Esportes e Lazer – Prefeitura Municipal de São
José dos Campos.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 95,00 %

14 | 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: Foi trabalhado a construção de textos, estimulando a imaginação para que produzissem sua própria história utilizando os recursos do Word. A
monitora propôs que as crianças criassem desenhos a partir de imagens colocadas no quadro, e os alfabetizados produção de textos com o objetivo de montar
um livro digital.
Adolescentes: A monitora mostrou imagens e solicitou que cada um criasse histórias em quadrinhos, utilizando o Word para produção de textos e formatação.
Os adolescentes criaram ilustrações no Paint para montagem do livro digital.
A inclusão digital é uma grande ferramenta de informação para as crianças e adolescentes, pela forma lúdica e ágil de aprender, e a monitora propôs
atividades que despertaram o interesse e o desafio de produzir.
A oficina teve frequência normal até dia 18/03/2020, após esse período diminuiu consideravelmente devido a Pandemia do Coronavirus. A partir de
23/03/2020, conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial com estratégias para garantir a manutenção dos
atendidos. A oficina de Inclusão Digital está suspensa e retornará após a Pandemia, ao retornar as atividades, a oficineira fará reposição dos horários para
retomar o pagamento retido.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 82,00 %

15 | Oficina de Bonecas de Papel e Videogame
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:

Esta oficina foi implantada para preencher grade de atividades que se encontrava com poucas opções, estamos aguardando retomada de ofcinas em parceria
com FCCR. Não foi realizado neste dia, embora os adolescentes estivessem na OSC, porque priorizamos ficar na área externa em virtude da contaminação do
Coronavirus por proximidade de pessoas.
A oficina teve frequência normal até dia 18/03/2020, após esse período diminuiu consideravelmente devido a Pandemia do Coronavirus. A partir de
23/03/2020, conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial com estratégias para garantir a manutenção dos
atendidos. Esta oficina está suspensa por tempo indeterminado.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 93,00 %

16 | 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 fez a leitura do evangelho do dia, e compartilhou orientações sobre a liturgia cristã, a Páscoa, que representa a morte e a ressurreição de Jesus
Cristo, e é uma das festividades mais importantes para o cristianismo. Trazer esse conceito religioso é de suma importância para desenvolver senso crítico.
A oficina teve frequência normal até dia 18/03/2020, após esse período diminuiu consideravelmente devido a Pandemia do Coronavirus. A partir de
23/03/2020, conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial com estratégias para garantir a manutenção dos
atendidos. O voluntário só retornará após termino da quarentena.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 95,00 %

17 | Oficina de Cinema
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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:
Turma da manhã - "Rio" - O filme traz a mensagem que com bons amigos a seu lado a ave terá que ter coragem para enfrentar os desafios, e alcançar a
liberdade para se livrar do mal.
Turma da tarde “O Homem de Ferro 3” - Com roteiro tecnicamente veloz e não deixou faltar nenhuma informação, desta vez serviu-se de um tom mais de
investigação policial, e a mensagem central do filme é que não somos nossos bens, nem nossas conquistas materiais, mas quem está definido por princípios
e valores em nossas almas. A oficina de cinema conta com a novidade de ter pipoca.
A oficina teve frequência normal até dia 18/03/2020, após esse período diminuiu consideravelmente devido a Pandemia do Coronavirus. A partir de
23/03/2020, conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial com estratégias para garantir a manutenção dos
atendidos. Esta oficina está suspensa por tempo indeterminado.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 94,00 %

18 | Oficina Contação de histórias
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:

A voluntária de contação de história retornou de férias com várias novidades, além de ler para as crianças, ela solicitou que a criança reconte uma história,
para despertar o interesse pela leitura. Ao narrar contos de fadas, ao contar histórias inventadas, em diferentes momentos da rotina da criança, os adultos
compartilham vivências e experiências e estes momentos lhes proporcionam instantes de muitas emoções. Ler cria possibilidades de descobrir conflitos e lhes
dar soluções. Ouvindo histórias pode-se sentir raiva, tristeza, medo, alegria e tantas outras emoções, e ouvindo e sentindo podemos também imaginar. Os
contos foram: Alice no pais das maravilhas e João e o pé de feijão.
A oficina teve frequência normal até dia 18/03/2020, após esse período diminuiu consideravelmente devido a Pandemia do Coronavirus. A partir de
23/03/2020, conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial com estratégias para garantir a manutenção dos
atendidos. A voluntária só retornará após termino da quarentena.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

19 | 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:
A exposição foi de porta lixa e marcador páginas, com confecção de mural, em comemoração ao Dia das Mulheres. Comemoração dos aniversariantes do
mês. Questões históricas e culturais envolvem os dias e enchem algumas datas de significados, tornando-as relevantes para toda uma comunidade ou, pelo
menos, para uma parte dela.
A oficina teve frequência normal até dia 18/03/2020, após esse período diminuiu consideravelmente devido a Pandemia do Coronavirus. Para este período, de
acordo com o decreto do Governo Federal que publicou medidas para o enfrentamento da pandemia e a partir de 23/03/2020, conforme reunião e ofício da
Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial com estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. Participação em Exposições das
próprias obras artísticas e em festa comemorativas será retomada após retorno as atividades, com exposição do material trabalhado à domicilio.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 92,00 %

20 | Oficina Hora do Brincar
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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:
Por consequência da contaminação da Pandemia do Coronavirus, toda a oficina foi na parte externa da OSC, ao ar livre para evitar a proximidade das crianças
e adolescentes. As atividades foram com jogos de bola, pimbolin, corda, queimada, jogos de raciocínio, jogos de mesa. As brincadeiras dentro e fora das salas
se completam e são igualmente importantes para o desenvolvimento, mas tem algo que só o ambiente externo pode proporcionar: a integração com o espaço
natural. Experiências como essas são, sob diversos aspectos, fundamentais para o desenvolvimento infantil. Antes de tudo, há os benefícios para o corpo, que
vão muito além das vantagens mais óbvias, como tomar sol e exercitar-se, podendo se mover com mais liberdade, conhece a si mesmo, testa velocidades e
distâncias.
A oficina teve frequência normal até dia 18/03/2020, após esse período diminuiu consideravelmente devido a Pandemia do Coronavirus. A partir de
23/03/2020, conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial com estratégias para garantir a manutenção dos
atendidos. Para este período, de acordo com o decreto do Governo Federal que publicou medidas para o enfrentamento da pandemia, a aplicação da oficina
se dará á distância. As atividades referentes a Oficina de Hora do Brincar foram elaboradas pela Coordenadora de Projetos em conjunto com as Orientadoras
Sociais. As apostilas são compostas de introdução, texto informativo, atividades e separadas por grupos. As atividades deverão ser desenvolvidas com as
famílias e foram entregues à domicilio. Ressaltamos que a troca de atividades será semanal, com listagem de entrega e recebimento, assinada pelos
responsáveis . Cada criança e adolescente receberá kit com apostila, lápis de cor, lápis grafite, borracha, apontador e papéis diversos para a realização das
atividades.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

21 | Oficina Bate-lata
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:

De acordo com o decreto do Governo Federal que publicou medidas para o enfrentamento da pandemia e a partir de 23/03/2020 conforme reunião e ofício da
Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial com estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. A oficina de Bate-Lata realizada
em parceria com a Fundação Cassiano Ricardo, está aguardando renovação do contrato, o qual foi interrompido pela Pandemia.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

22 | Oficina de Expressão Corporal
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:

De acordo com o decreto do Governo Federal que publicou medidas para o enfrentamento da pandemia e a partir de 23/03/2020 conforme reunião e ofício da
Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial com estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. A oficina de Expressão Corporal
encontrava-se em processo de contratação de oficineiro, retornará somente após o fim da Pandemia, período em que a Entidade terá possibilidade de realizar
a contratação. Nesta ocasião o oficineiro fará carga horário redobrada, visto haver recurso disponível.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:
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 Indicadores de Projeto
26º Mês | MAR/2020
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 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
Realizado no Mês: 75,00 (93,75%) | Realizado
Observações:

4 | 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:

 Galeria de Fotos

 Outros Documentos
Nome

Observações

Listagem de entrega de Apostilas.pdf
Listagem de ligações para famílias.pdf
Relatório de Execução de Março FOTOS entrega Kit Apostilas.pdf
LIstagem.pdf
Apostila Cuidados com o Corpo.pdf
Apostila de Artesdanato.pdf
Apostila Hora do Brincar.pdf
Apostila Segurança Alimentar.pdf
Relatório de Execuçãode Março FOTOS Apostilas.pdf
Relatório de Execução de Março Grupo Intergeracional.pdf
Relatório de Execuçãode Março FOTOS-compactado.pdf
Chamada Cinema.pdf
Cardápio.pdf
Chamada Hora do Brincar.pdf
Chamada Artesanato.pdf
Chamada Contação de Histórias.pdf
Chamada Cuidados com Corpo.pdf
Chamada Geral.pdf
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Nome

Observações

Chamada Inclusão Digital.pdf
Chamada Roda de Conversa sobre a Fé Contemporanea.pdf
Chamada Secretaria de Esportes.pdf
Chamada Segurança Alimentar.pdf
Chamada Temas Transversais.pdf
Chamada Video-game e Bonecas de papel.pdf

 Próximas Atividades
#

Atividade

Ana Lúcia Bonafé
Responsável pela Entidade
CPF 073.769.568-40
RG 17.634.588-7

Meta

Etapa

Descrição

Solange Vasconcelos Nogueira Rosado
Responsável Técnico
CPF 071.277.598-63
RG 19.322.914-6
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