RELATÓRIO DE EXECUÇÃO JANEIRO 2021
De 01/01/2021 a 31/01/2021

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.
Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço:
Frequência à distância de usuários no mês de referência de 99%, 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
Número de desligados: 0
Total do mês: 80
Relação Bairro/Quantidade
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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: 90% de participação dos familiares e cuidadores nas reuniões de familiares.
Etapa: Reunião com Família/Cuidador
Descrição:
Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavírus 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:
No mês anterior foi aplicado Pesquisa de Satisfação do Usuário - Responsáveis/Cuidadores que aprovaram o trabalho desenvolvido com material impresso e
atendimento pelas redes sociais. Na devolutiva, cerca de 70% das questões que foram enviadas juntamente com as apostilas em domicilio se dizem
satisfeitos. Contudo avaliamos positivo o trabalho desenvolvido durante o período de Pandemia do Coronavírus, ressaltando o desafio que foi para a equipe da
OSC manter a qualidade de atendimento num outro formato de trabalho, porém com a mesma proatividade.

Encaminhamentos:
Completude: 0,00 %

2 | Atendimento individualizado - Família
Meta: 90% de participação dos familiares e cuidadores nas reuniões de familiares.
Etapa: Atendimento individualizado - Família
Descrição:

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

3 | Grupo Temático com Famílias
Meta: 90% de participação dos familiares e cuidadores nas reuniões de familiares.
Etapa: Grupo Temático com Famílias
Descrição:
Atividade não prevista para o período.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

4 | Atendimento Grupal - criança/adolescente
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Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Atendimento Grupal - criança/adolescente
Descrição:
Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavírus 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:
No mês anterior foi aplicada Pesquisa de Satisfação de Usuários para diagnóstico sobre o uso do material impresso e das redes sociais, como cada
criança/adolescente vivenciou o atendimento da OSC no período de Pandemia. Na devolutiva cerca de 70% se diz satisfeito com o trabalho realizado,
enfatizando que esta faixa de idade é mais difícil de lidar, sendo a internet seu principal foco, e neste período de Pandemia do Coronavírus, se agravou, sendo
a única forma de manter a proximidade com os amigos. Qualquer outra atividade se torna irrelevante, onde o desafio da OSC é maior em ter a participação do
grupo nas apostilas. Entretanto, a devolutiva foi considerada satisfatória, assegurando que o atendimento prestado atingiu o objetivo estabelecido.

Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

5 | Atendimento Individualizado - Criança/Adolescente
Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Atendimento Individualizado - Criança/Adolescente
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 possuem deste meio de comunicação, visando manter o vínculo e a
proximidade, conforme prints de tela em anexo.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

6 | Grupo Temático Intergeracional
Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Grupo Temático Intergeracional
Descrição:
Atividade não prevista para o período.

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

7 | Grupo Temático com Adolescentes
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Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Grupo Temático com Adolescentes
Descrição:
Atividade não prevista para o período.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

8 | Grupo Temático com Crianças.
Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Grupo Temático com Crianças .
Descrição:
Atividade não prevista para o período.

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

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

Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavírus, com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. As Oficinas realizadas em parceria com a Fundação Cassiano Ricardo, está aguardando renovação do
contrato, o qual foi interrompido pela Pandemia.
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:

10 | Participação em Exposições das próprias Obras Artísticas e em Festas Comemorativas.
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Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Participação em exposições das próprias obras artísticas e em festas comemorativas.
Descrição:
Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavírus, 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 em domicilio.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

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

Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavírus, com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. A Oficina de Inclusão Digital está suspensa e retornará após a Pandemia.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 79,00 %

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

Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavírus, com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. Para este período a aplicação da Oficina se deu à distância, as atividades foram elaboradas pela
Coordenadora de Projetos em conjunto com as Orientadoras Sociais e desenvolvidas com as crianças, adolescentes e famílias. Houve entrega e devolução de
atividades, com listagem de entrega e recebimento assinada pelos responsáveis. Cada criança e adolescente recebeu os kits de apostilas, com materiais
necessários para sua realização, que são compostas de introdução e atividades separadas por grupos. As atividades desenvolvidas este mês foram voltadas
para o esporte em referência ao Dia do Atleta Profissional, as Orientadoras Sociais elaboraram brincadeiras de caça-palavras com nome de esportes e de
colorir a imagem da prática de exercícios. Em comemoração ao Dia do gato, a brincadeira foi de gato mia e pinte o gato para o Grupo I (06 a 09 anos), para o
Grupo III (10 a 12 anos) a brincadeira do gato mia e Tangram (quebra-cabeças geométricos) do gato.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 79,00 %

13 | Segurança Alimentar.
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Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Segurança Alimentar.
Descrição:
Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavírus, com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. Para este período a aplicação da Oficina se deu à distância, as atividades foram elaboradas pela
Coordenadora de Projetos em conjunto com as Orientadoras Sociais e desenvolvidas com as crianças, adolescentes e famílias. As apostilas são compostas
de introdução e texto informativo, atividades separadas por grupos. Houve a entrega e devolução das atividades, com listagem de entrega e recebimento
assinada pelos responsáveis. Cada criança e adolescente recebeu kits de apostilas, com materiais necessários para sua realização. As Orientadoras Sociais
levaram informações nutricionais sobre um fruto muito popular na nossa culinária, o Tomate. Rico em nutrientes e de fácil acesso no mercado, tem benefícios
comprovados em estudos de pesquisadores, como por exemplo proteger o organismo de infecções bacterianas. Foram desenvolvidas atividades de siga o
caminho e de colorir o ciclo de plantio de tomate. Outro alimento popular e difundido pelo imigrante italiano é o macarrão, combinação perfeita com o tomate. A
massa italiana é um dos alimentos mais conhecidos e consumidos de todo o mundo, pois possui boas quantidades de vitaminas do complexo B e minerais,
entre eles se destacam cálcio, fósforo, potássio e magnésio. Os carboidratos, principais nutrientes da massa, funcionam como uma fonte de energia facilmente
disponível. Atividades de colorir, responda as questões, recorte e cole, circule a resposta certa.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 79,00 %

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

Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavírus, com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. Para este período a aplicação da Oficina se deu à distância, as atividades foram elaboradas pela
Coordenadora de Projetos em conjunto com as Orientadoras Sociais e desenvolvidas com as crianças, adolescentes e famílias. Houve entrega e devolução de
atividades, com listagem de entrega e recebimento assinada pelos responsáveis. Cada criança e adolescente recebeu os kits de apostilas, com materiais
necessários para sua realização, que são compostas de introdução, atividades separadas por grupos. Em comemoração ao Dia do Atleta Profissional, as
orientações desta Oficina têm relação direta com a prática de esportes, por ser fundamental para os cuidados com o corpo e com a mente, em busca de uma
vida saudável, incentivando as crianças e adolescentes ao profissionalismo que o esporte proporciona. Para qualquer prática de esporte, só se dará após o
alongamento da musculatura, como preparação para o mesmo. As Orientadoras Sociais enviaram imagem de alongamento matinal, atividades de pintar o
esporte, ligue os pontos de acordo com a modalidade da bola. Diante da importância do meio social na vida das pessoas, a inclusão é de suma relevância,
pois elimina as barreiras, a discriminação, dentre outras, que dificultam ou impedem o conhecimento e a aprendizagem de crianças e adolescentes com
Síndrome de Asperger, que tem data comemorativa no calendário brasileiro com o objetivo de conscientização, e a OSC procura disseminar e propor uma
empatia nesta relação. Destacou-se orientações de comportamento, características da Síndrome com atividades de quebra-cabeça e desafio das letras.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 79,00 %

15 | Oficina de Artesanato

pág. 7

24/03/21 09:44

Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Oficina de Artesanato
Descrição:
Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavírus, com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. Para este período a aplicação da Oficina se deu à distância, as atividades foram elaboradas pela
Coordenadora de Projetos em conjunto com as Orientadoras Sociais e desenvolvidas com as crianças, adolescentes e famílias. Houve entrega e devolução de
atividades, com listagem de entrega e recebimento assinada pelos responsáveis. Cada criança e adolescente recebeu os kits de apostilas, compostas de
introdução, atividades separadas por grupos. No calendário brasileiro é comemorado o Dia do Amor, em referência a esta data e com o intuito de incentivar as
crianças e adolescentes a se expressarem com mais carinho, as Orientadoras Sociais elaboraram atividades de confecção de placas com palavras ou frases
carinhosas. Como é tradição em nosso país, Fevereiro é época de Carnaval, então atividades de confeccionar máscaras de carnaval também foram enviadas.
Para as crianças do Grupo I(06 a 09 anos) tem artesanato de dobradura.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

16 | Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
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:

Seguindo os Protocolos Sanitários de acompanhamento das condições de saúde e planejando uma provável retomada das atividades presenciais nos
próximos dias, a OSC se antecipou e providenciou com recursos financeiros e autorização da SASC, materiais como: lápis de cor, apontadores de lápis,
borrachas, saquinhos plásticos, tesouras, réguas e canetinhas que antes eram compartilhados, agora serão de uso individual.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto
36º Mês | JAN/2021
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:
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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

Gráfico Pesquisa de Satisfação de Usuários 2021.pdf
Apostila Hora do Brincar 10 á 12 anos Tarde.pdf
Apostila Cuidados com o Corpo 10 á 12 anos Tarde.pdf
Relatório Execução Janeiro Fotos Confecção de Apostilas e Kits de Materiais.pdf
Relatório Execução Janeiro Fotos Devolução Entrega de Apostilas.pdf
Relatório Execução Janeiro Fotos Atividades Domiciliar OSC.pdf
Listagem Entrega de Apostilas.pdf
Listagem Devolução de Apostilas.pdf
Listagem de Janeiro.pdf
Relatório Execução Janeiro Fotos Grupo de WhatsApp Crianças e Adolescentes .pdf
Relatório Execução Janeiro Fotos Grupo de WhatsApp Business Responsáveis.pdf
Apostila Cuidados com Corpo 13 á 15 anos .pdf
Apostila Cuidados com o Corpo 10 á 12 anos.pdf
Apostila Cuidados com o corpo 06 á 09-.pdf
Apostila Artesanato 13 á 15 anos.pdf
Apostila de Artesanato 10 á 12 anos.pdf
Apostila Artesanato 10 á 12 anos.pdf
Apostila de Artesanato 06 á 09anos..pdf
Apostila Hora do Brincar 13 á 15 anos.pdf
Apostila Hora do Brincar 10 á 12 anos.pdf
Apostila Hora do Brincar 06 á 09anos.pdf
Apostila Segurança Alimentar 13 á 15 anos .pdf
Apostila Segurança Alimentar 10 á 12 anos....pdf
Apostila Segurança Alimentar 10 á 12 anos .pdf
Apostila Segurança Alimentar - 06 a 09 anos.pdf
Justificativa Talya da Silva Oliveira.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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