RELATÓRIO DE EXECUÇÃO SETEMBRO 2020
De 01/09/2020 a 30/09/2020

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 em Setembro/2020.
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:
Apesar de não estar sendo gerado listagem de condicionalidade, a OSC solicitou as escolas em que as crianças e adolescentes estão inseridas, a
declaração de frequência no semestre
e que 100% dos usuários estão frequentando a escola seja virtual ou material impresso.

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

QUANTIDADE

Jd. Val Paraíba

05

Jd. Ismênia

35

Vista Linda

01

V. Tatetuba

05

V.Industrial

15

V. Ester

06

V. Tesouro

04

Jardim Americano

03

Jd. Olímpia

01

Jd. Santa Inês I

03

Jd. Jussara

01

Jd. São Jorge

01

Relação Escola/Quantidade
ESCOLA

QUANTIDADE

Escola Estadual Prof. Juvenal Machado de Araújo

10

EMEF Prof. Leonor Pereira Nunes Galvão

18

EMEF Profa. Ilga Pluspatais

31

EMEF Prof. Hélio Augusto de Souza

08

Escola Estadual Profa. Ana Candida de Barros Molina

04

Escola Estadual Profa. Adélia Chucri Neme

04

Pincel Mágico

01

EMEF Profa. Palmyra Sant’Anna

04

Coordenação:
Compra de material pedagógico: 01
Reunião de Planejamento com Orientadoras Sociais: 02
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: 100,00
%

2 | Grupo Temático com as 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:

O texto enviado para as famílias juntamente com as apostilas, com o tema "entenda a importância de aprender sobre a técnologia na infância" foi
principalmente para conscientizar os pais e responsáveis da relevância das tecnologias no desenvolvimento das crianças e adolescentes, e prepará-los para
um futuro digital. As palavras digital, tecnologia, mídias, redes, conectados são comuns e presentes na vida deles. Mais do que discutir se eles devem usar a
tecnologia no dia a dia, é necessário aceitar a inserção das mesmas no mundo digital, focando na qualidade dos conteúdos acessados e no equilíbrio entre as
atividades virtuais e as do mundo real, tais como brincar ao ar livre, alimentar-se, estudar e dormir. O poder que a mídia digital tem de estimulá-los de diversas
maneiras, ao mesmo tempo – som, imagem, texto, música, cor – é a chave para este encantamento. As mídias digitais propiciam experiências culturais
através de interações diversificadas, permitindo que as crianças e adolescentes aproprie-se do conteúdo e da comunicação baseados em suas necessidades,
motivações e interesse. Quando bem utilizadas, têm grande potencial para tornar a aprendizagem mais lúdica e atrativa, através de interatividade, e atuar
como coadjuvantes no desenvolvimento de funções cognitivas e sensoriais, melhorando a noção espacial, as habilidades motoras, o processo de tomada de
decisões e a autonomia. A tecnologia é considerada como mais uma forma de lazer, uma nova maneira de comunicação entre colegas, natural e totalmente
integrada no dia a dia. É também fonte de prazer, uma vez que brincadeiras podem ser escolhidas através do controle da navegação, seguindo linhas de
interesse e prioridades ligadas a interesses e vivências do pequeno usuário. As crianças e adolescentes usam a mídia porque acham divertida e imaginativa;
as faz sentirem-se incluídas em meio às pessoas e acontecimentos. Orientamos que os pais sejam mentores digitais dos seus filhos, os guiando e
monitorando, para que o uso das tecnologias seja útil e saudável, tanto no que diz respeito à função educativa quanto à recreativa, de maneira inovadora e
interessante. Por isso, é primordial que tanto o comportamento quanto o rendimento escolar da criança e do adolescente sejam monitorados e que regras
sobre tempo e situações em que as mídias podem ser utilizadas sejam bem estabelecidas pelos pais.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 100,00
%

3 | 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:
O texto enviado para as famílias juntamente com as apostilas, com o tema foi "sobre como aliviar o Stress", pois é um sintoma que atingi à todos, e se faz
necessário informações de como gerir o stress no dia a dia. É um tópico que tem ganho cada vez maior destaque na procura de uma melhoria da saúde
mental e do bem-estar das pessoas. De um modo simples o texto que foi eniado junto com as Apostilas, vem mostrar que Stress é a resposta do nosso corpo
a um evento ou a uma situação de pressão na nossa vida, decorrente de alguma coisa nova ou inesperada, e que, de alguma forma, foge ao controle. O
conceito de estresse tem sido amplamente utilizado nos dias atuais, chegando mesmo a tornar-se parte da rotina familiar. Com orientações práticas e eficazes
como foi instruido no texto, destacamos algumas abordagens que podem fornecer estratégias para gerir melhor o stress e trazer maior bem-estar à saúde,
qualidade de vida e de relacionamentos.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

4 | Atendimento Individualizado – Família
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:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

5 | 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 %

6 | Atendimento Individualizado- 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:
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 prints de tela em anexo.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

7 | 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 | 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:

Completude: 0,00 %

9 | Oficinas de 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:
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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 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:

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 | Oficinas 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 e em festas 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:
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:
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Completude: 0,00 %

14 | Oficina de 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 | Oficinas 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
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 %

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

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 100,00
%

18 | Oficinas 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:
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. As Orientadoras Sociais destacaram nas apostilas os beneficios do
brincar. As brincadeiras são um fenômeno universal e um direito das crianças e adolescentes. São atividades espontâneas, gratificantes e divertidas que
oferecem inúmeros benefícios educativos, as brincadeiras ajudam as crianças e adolescentes a desenvolver as habilidades que são as base do aprendizado,
conhecer o mundo e conhecer-se a si mesma. Por outro lado, através da brincadeira, a criança tem oportunidade de simular situações e conflitos da sua vida
familiar e social, o que lhe permite a expressão das suas emoções. As brincadeiras foram: pinte o desenho que destaca os direitos das crianças e
adolescentes, passatempo, exercitando a lateralidade, jogo dos erros, enigma, preencha os espaços pontilhados.
Comemoramos em Outubro o Dia das Crianças, para homenagea-los confeccionamos kit caderno de anotações personalizado com nome de cada criança e
adolescente da OSC, contendo canetas, borracha, apontador, marcador de texto, lápis de cor e grafite, canetinhas como forma de demonstrar todo nosso
carinho por cada um deles.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 100,00
%

19 | Oficina 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:

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. As Orientadoras Sociais trouxeram informações sobre o combate a
Dengue e outras infestações de mosquitos, que nesta época do ano há o aumento do número de casos. Prevenir é a melhor forma de evitar a dengue, zika e
chikungunya. A maior parte dos focos do mosquito está nos domicílios, assim as medidas preventivas envolvem o nosso quintal com garrafas PET e de
vidro, lajes, ralos, calhas, cacos de vidros nos muros, baldes e vasos de plantas vazios, objetos que acumulam água, vasilhas para animais dentre outros. As
crianças e adolescentes são fundamentais na propagação das informações sobre o mosquito Aedes aegypti principalmente no âmbito familiar. Eles são peças
chaves na mobilização, não só por levarem as informações para casa, mas na formação de uma sociedade mais consciente no futuro.Foram enviadas
atividades de palavras cruzadas, diagrama, pintura em diversas ilustrações, complete o quadro.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 100,00
%

20 | 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
trouxeram informações sobre o açúcar industrializado que são encontrados nas guloseimas e quais consequencias que acarretam no organismo, e um breve
histórico do açúcar e sua origem, com parlendas, painel de letras, versos, pintura de desenhos destacando o que é doce.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 100,00
%

21 | 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 que neste mês será a arte Mosaica, com confecção de quadro com mosaico, técnica milenar de unir peças coloridas e coladas em uma superfície,
além de dar volume à decoração, o mosaico como arte tem o poder de comunicar emoções e sentimentos, sem o uso de palavras, espalhando empatia de
maneira inconsciente. Atividades criativas ligadas a arte podem aliviar o estresse com efeito calmante, reconfortante e contemplativa que ajuda diminuir a
ansiedade e combate a depressão. A natureza rítmica e repetitiva da elaboração de um mosaico requer um alto grau de concentração.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

 Indicadores de Projeto
32º Mês | SET/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
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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
Realizado no Mês: 79,00 (98,75%) | Realizado
Observações:

5 | 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

Relatório Execução Setembro Fotos Atividades Escolares Crianças Adolecentes.pdf
Relatório Execução Setembro Fotos Troca Apostilas Conferência Confecção.pdf
Relatório Execução Setembro Fotos Grupo Whatsapp Crianças Adolecentes-compactado.pdf
Relatório Execução Setembro Fotos Grupo Whatsapp Business.pdf
Relatório Execução Setembro Fotos Atividades OSC Crianças Adolecentes-compactado.pdf
Devolução Apostilas de Setembro.pdf
Listagem Setembro.pdf
Grupo Temático Intergeracional.pdf
Grupo Temático com Famílias.pdf
Entrega de Apostilas Setembro.pdf
Apostilas Segurança Alimentar 06 a 09 anos.pdf
Apostilas Hora do Brincar 10 a 12 anos.pdf
Apostilas Hora do Brincar 06 a 09 anos.pdf
Apostilas Cuidados com o Corpo 10 a 12 anos.pdf
Apostilas Cuidados com o Corpo 06 a 09 anos.pdf
Apostilas Artesanato 10 a 12 anos.pdf
Apostilas Artesanato 06 a 09 anos.pdf
Apostila Segurança Alimentar 13 a 15 anos.pdf
Apostila Segurança Alimentar 10 A 12 anos.pdf
Apostila Hora do Brincar de 13 a 15 anos.pdf
Apostila Cuidados com o Corpo 13 a 15 anos.pdf
Apostila Artesanato 13 a 15 anos.pdf

 Próximas Atividades
#

Atividade

Meta

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

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