RELATÓRIO DE EXECUÇÃO JULHO 2020
De 01/07/2020 a 31/07/2020

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 à distância de usuários no mês de referência de 100%, calculo feito através do números de crianças e adolescentes que receberam as
apostilas.
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:
Não está sendo gerado listagem de condicionalidade neste período de Pandemia.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Número de crianças/adolescentes do mês anterior: 80
Número de inseridos: 0
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Número de desligados: 0
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: 01
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:
Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavirus com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos, conforme Decreto nª 18476 18/03/2020 e nª 18479 de 23/03/2020. A reunião com Família/Cuidador
presencial está suspensa por tempo indeterminado.

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

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

4 | 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:

Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavirus, com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos, conforme Decreto nª 18476 18/03/2020 e nª 18479 de 23/03/2020. O atendimento individualizado foi
realizado através do grupo de WhatsApp Business com os responsáveis/cuidadores para manter os vínculos estabelecidos com as famílias. Os meios de
verificação serão print de tela de smartphone.

Pontos de Atenção:
Utilizado este grupo de Whatsapp Business para manter contato com todos as crianças e adolescentes que não tem fácil acesso ao smartphone.

Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

5 | Atendimento Individualizado- Criança/Adolescente

pág. 3

10/08/20 13:48

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:
Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavirus, com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos, conforme Decreto nª 18476 18/03/2020 e nª 18479 de 23/03/2020. O atendimento individualizado com
crianças e adolescentes foi realizado através do grupo de WhatsApp para os que despuserem deste dispositivo, visando manter o vínculo e a proximidade,
conforme planilha de verificação de ligações e prints de tela em anexo.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

6 | Atendimento Grupal- 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:

Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavirus com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos, conforme Decreto nª 18476 18/03/2020 e nª 18479 de 23/03/2020. O atendimento grupal com
criança/adolescente presencial estão suspensas por tempo indeterminado.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

7 | 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:

Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavirus, 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: 0,00 %

8 | Oficina de Inclusão Digital
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:

Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavirus, 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:
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Completude: 0,00 %

9 | Oficina Bonecas de papel e Vídeo-game
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 a grade de atividades que se encontrava com poucas opções, estamos aguardando retomada de ofcinas em
parceria com FCCR. Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do
coronavirus, com estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. Esta oficina está suspensa por tempo indeterminado.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

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:

Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavirus, com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos.O voluntário irá retornar quando a situação se normalizar.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

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:

Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavirus, com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. A voluntária irá retornar quando a situação se normalizar.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

12 | Oficina de Cinema
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:

Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavirus, com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. Esta oficina está suspensa por tempo indeterminado.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

13 | Participação em exposições das próprias obras artísticas e em festa comemorativas
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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:
Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavirus, com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. Participação em Exposições das próprias obras artísticas e em festas comemorativas será retomada
após retorno das atividades, com exposição do material trabalhado à domicilio.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

14 | 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:

Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavirus, 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 %

15 | 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:

Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavirus, 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. Ao retornar as atividades, o oficineiro fará
reposição dos horários para retomar o pagamento retido.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

16 | Grupo Temático com Adolescentes
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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:
Com o grupo de adolescentes o tema escolhido foi um breve histórico da Obra Social e Assistencial Padre Bonafé, desde a fundação, composição
organizacional e origem de recursos da OSC por completar aniversário de 41anos de existência. Acredito ser fundamental sempre que oportuno estar
compartilhando o histórico para que entre os adolescentes tenham referência do quanto se desenvolvem, sejam nas habilidades sociais, motoras e intelectuais
através das Oficinas na Entidade Social. As profissionais propiciam ações pautadas em experiência lúdicas, culturais, esportivas, interativas, de
aprendizagem, sociabilidade e distribuição diária de refeições, que geram confiabilidade e vínculos de amizade. Conscientizá-los a valorizar os benefícios que
este serviço acrescenta para a própria vida, itens que enriquecem sua bagagem cultural, propiciando autonomia e integração no meio social.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

17 | 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:

O tema escolhido para estar refletindo com o grupo foi um breve histórico da Obra Social e Assistencial Padre Bonafé, desde a fundação, composição
organizacional e origem de recursos da OSC por completar aniversário de 41anos de existência. Acredito ser fundamental sempre que oportuno estar
compartilhando o histórico para manter vivo na lembrança das crianças que entre a idade de 06 a 15 anos desenvolvem suas habilidades sociais, motoras e
intelectuais através das Oficinas na Entidade Social. As profissionais propiciam ações pautadas em experiência lúdicas, culturais, esportivas, interativas, de
aprendizagem, sociabilidade e distribuição diária de refeições, que geram confiabilidade e vínculos de amizade já na adaptação das crianças quando
inseridas no grupo.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 80,00 %

18 | 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:

Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavirus, com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. As atividades referentes a Oficina de Hora do Brincar foram elaboradas pela Coordenadora de Projetos
em conjunto com as Orientadoras Sociais. As atividades foram desenvolvidas com as famílias. Houve entrega e devolução de atividades, com listagem de
entrega e recebimento assinada pelos responsáveis . Cada criança e adolescente recebeu o kit de apostila, com material necessário para realização das
atividades. As apostilas são compostas de introdução, atividades e separadas por grupos. Dentro do tema folclore, as Orientadoras Sociais resgataram
algumas brincadeiras folclóricas
como: bolinha de gude, amarelinha, peão, queimada, pega-pega, baliza, corre cotia. Há muitas gerações,
essas brincadeiras fazem parte da infância dos brasileiros, assim como lendas, cantigas, provérbios, crenças e danças populares, elas ajudam a compor
o folclore brasileiro, que tem seu dia celebrado em 22 de Agosto.
As Orientadoras Sociais elaboraram atividades em comemoração ao aniversário de 41 anos de existência da Entidade social.
Atividades referentes ao Dia do Soldado, dia 25 de Agosto, a escolha da data foi em homenagem ao aniversário de Duque de Caxias, Luis Alves de Lima e
Silva, que se tornou patrono do exército brasileiro.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 80,00 %

19 | Oficina 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:
Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavirus, com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. Para este período a aplicação da Oficina se deu á distância, as atividades foram elaboradas pela
Coordenadora de Projetos em conjunto com as Orientadoras Sociais. As apostilas são compostas de introdução, texto informativo, atividades separadas por
grupos, as atividades foram desenvolvidas com as famílias, houve a entrega e devolução das atividades, com listagem de entrega e recebimento assinada
pelos responsáveis. Cada criança e adolescente recebeu kit de apostila, com material necessário para realização das atividades. As Orientadoras Sociais
destacaram nesta oficina informações sobre as comidas folcloricas, em comemoração ao folclore brasileiro. O nosso folclore também pode ser destacado
pelas comidas típicas de cada região., e as referências que trouxeram para as crianças e adolescentes foram comidas populares comuns à todos nós, como
milho, mandioca e amendoim.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 80,00 %

20 | 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:

Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavirus, com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. Para este período a aplicação da Oficina se deu 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 e atividades separadas por grupos. As atividades foram desenvolvidas com as famílias. Houve entrega e devolução de atividades, com listagem de
entrega e recebimento assinada pelos responsáveis . Cada criança e adolescente recebeu o kit de apostila, com material necessário para realização das
atividades. Para o mês do folclore brasileiro as Orientadoras Sociais trabalharam figuras das lendas folcloricas, a Sereia Iara e o Saci, que constitui-se dos
elementos que fazem parte da cultura popular e tem como símbolos as festas, danças, ritmos, jogos, lendas e crendices tradicionais.
Em comemoração ao Dia dos Pais foi elaborado artesanato com o Porta canetas.

Pontos de Atenção:
Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 80,00 %

21 | Oficina de Cuidados com o corpo

pág. 8

10/08/20 13:48

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:
Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavirus, com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. Para este período a aplicação da Oficina se deu á distância, as atividades foram elaboradas pela
Coordenadora de Projetos em conjunto com as Orientadoras Sociais. As apostilas são compostas de introdução, texto informativo, atividades separadas por
grupos, as atividades foram desenvolvidas com as famílias, houve a entrega e devolução das atividades, com listagem de entrega e recebimento assinada
pelos responsáveis. Cada criança e adolescente recebeu kit de apostila, com material necessário para realização das atividades. Como no próximo mês
comemoramos o folclore brasileiro, as Orientadoras Sociais trouxeram orientações sobre remédios caseiros, conhecimentos que são transmitidos de geração
para geração. As receitas caseiras do folclore são baseadas em plantas, ervas, frutas e verduras típicas do Brasil, e tem uma presença forte e marcante na
medicina alternativa. Muitas destas receitas folclóricas são atestadas pela população e também pelos médicos. As plantas medicinais fazem parte
principalmente daquele conhecimento que vem das avós e que são passados para todas as pessoas.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

 Indicadores de Projeto
30º Mês | JUL/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 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 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

Informativo alteração de endereço da OSC Padre Bonafé.pdf
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Nome

Observações

Relatório Execução Julho confecção e conferência de apostilas.pdf
Relatório Execução Julho Fotos Artesanato.pdf
Relatório Execução Julho Fotos Retirada e Devolução de Apostilas.pdf
Lista Devolução de Apostilas.pdf
Relatório Execução Fotos Grupo Whatsapp Crianças Adolescentes_compressed.pdf
Print Tela Grupo Whatsapp Business responsáveis e cuidadores Julho.pdf
Grupo Temático com Adolescentes.pdf
Grupo Temático com Crianças.pdf
Lista Entrega de Apostilas.pdf
Listagem Julho.pdf
Apostila Segurança Alimentar 13 á 15 anos.pdf
Apostila Segurança Alimentar 10 á 12 anos.pdf
Apostila Seguranca Alimentar 06 à 09 anos.pdf
Apostila Hora do Brincar 10 á 12 anos.pdf
Apostila Hora do Brincar 06 á 09 anos.pdf
Apostila Hora do Brincar 13 á 15 anos.pdf
Apostila de Artesanato 13 á 15 anos.pdf
Apostila de Artesanato 10 á 12 anos.pdf
Apostila de Artesanato 06 á 09 anos.pdf
Apostila Cuidados com o Corpo 13 á 15 anos.pdf
Apostila Cuidados com o Corpo 10 á 12 anos.pdf
Apostila Cuidados com o corpo 06 à 09 anos.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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