RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MARÇO 2021
De 01/03/2021 a 31/03/2021

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 retiraram e
devolveram 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.
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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
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

11

EMEF Prof. Leonor Pereira Nunes Galvão

18

EMEF Profa. Ilga Pluspatais

31

EMEF Prof. Hélio Augusto de Souza

07

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

Escola de Educação Infantil e Fundamental Despertar

01

Coordenação:
Compra de material pedagógico: 01
Reunião de Planejamento com Orientadoras Sociais: 02
Atendimento a responsáveis/cuidadores: está sendo realizado por atendimento remoto.

Atividades Desenvolvidas
1 | 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 %

2 | Oficina 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: 0,00 %

3 | 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:

Completude: 0,00 %

4 | 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:
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Completude: 0,00 %

5 | Grupo Temático com Adolescentes
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 %

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 | 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 Coronavírus, com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos, conforme Decreto nº18476 18/03/2020 e nº 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 %

8 | Atendimento Grupal - criança/adolescente
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 nº 18476 18/03/2020 e nº 18479 de 23/03/2020. O atendimento grupal com
criança/adolescente presencial está suspenso por tempo indeterminado

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

9 | Grupo Temático com Famílias
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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 %

10 | 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 nº 18476 18/03/2020 e nº 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 %

11 | Reunião com Família/Cuidador
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 nº 18476 18/03/2020 e nº 18479 de 23/03/2020. A Reunião com Família/Cuidador
presencial está suspensa por tempo indeterminado.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 99,00 %

12 | Oficina Hora de Brincar
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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. As apostilas são compostas
de introdução, texto informativo e atividades separadas por grupos. Cada criança e adolescente recebeu kits de apostilas, com materiais necessários para sua
realização.Em homenagem ao Dia do Circo as Orientadoras Sociais enviaram resumo sobre as brincadeiras circenses e sugeriram brincadeiras de equilibrista
com pratos de papelão e bolinhas de plástico, colorir o palhaço colando bolinhas de papel na roupa dele, confecção de óculos divertidos, complete o quadro
com as letras que estão faltando, pinte a imagem de circo, monte o corpo do palhaço com tiras de EVA e quebra-cabeça de palhaço para colorir e recortar.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 99,00 %

13 | Oficina Segurança Alimentar.
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, texto informativo e atividades separadas por grupos. Cada criança e adolescente recebeu kits de apostilas, com materiais necessários para sua
realização. As Orientadoras Sociais levaram informações sobre a Aquicultura que é a ciência que estuda técnicas de cultivo e reprodução de peixes, algas,
crustáceos ou moluscos e orientar sobre o tratamento de lagos ou rios para melhorar a atividade piscatória. A atividade desenvolvida foi de pintar e nomear o
peixe de sua preferência e descubra quais letras do alfabeto está faltando e escreva-as. Sobre o Dia Nacional da Saúde e Nutrição, as orientações tiveram
como objetivo conscientizar a respeito da importância da alimentação saudável em todas as fases da vida, porque ter uma boa rotina alimentar é mais simples
do que parece. Ter conhecimento de que a Saúde pode ser definida como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, onde um indivíduo está
livre de qualquer categoria de doença e se sente bem fisicamente, já a Nutrição é a área que cuida dos alimentos ingeridos. A atividade desenvolvida foi de
pinte e escreva o nome dos alimentos que auxiliam o intestino a funcionar, desenhe as frutas de sua preferência. Buscaram orientar sobre o consumo de carne
vermelha, os benefícios e malefícios, desenvolvendo atividades de pintar o que se pede, pinte e circule as carnes vermelhas e brancas, marque nas opções o
que é carne e classifique sua origem.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 99,00 %

14 | Oficina Cuidados com o Corpo.
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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. Cada criança e adolescente
recebeu os kits de apostilas, com materiais necessários para sua realização, que são compostas de introdução, texto informativo e atividades separadas por
grupos. Sobre o Dia Mundial da Saúde Bucal as Orientadoras Sociais ressaltaram a importância das crianças e adolescentes em manter os cuidados com a
saúde de seus dentes, orientando-os sobre o atendimento oferecido na rede pública de saúde, voltadas para crianças, adolescentes garantindo que a primeira
consulta odontológica seja realizada pouco depois do nascimento. A assistência odontológica tanto pública quanto privada na infância tem um papel
fundamental na saúde, assim facilmente incorporará hábitos saudáveis em seu dia a dia. As atividades desenvolvidas foram de colorir a imagem que a criança
está recebendo o tratamento odontológico, pinte somente a escova de dente e os lábios superiores, pinte a cena solicitada e os objetos que usamos na
escovação dos dentes, continue a sequência de desenhos, fantoches de papel e labirinto.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 99,00 %

15 | Oficina de Artesanato
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. Cada criança e adolescente
recebeu os kits de apostilas compostas de introdução, texto informativo e atividades separadas por grupos. Em referência ao Dia das Mulheres as
Orientadoras Sociais enviaram para leitura o histórico de como se iníciou esta comemoração. Foi enviado materiais para confecção de cartão comemorativo e
caneta com ponteiro de flor em EVA. Em homenagem ao Dia do Carpinteiro e Marceneiro foi encaminhado uma breve explicação sobre cada profissão e
mostrando suas particularidades, os quais usam a madeira como matéria-prima. Neste contexto destaca-se o Dia do Santo São José que tinha como profissão
a carpintaria, Santo patrono de São José dos Campos, como atividade foi proposto a decoração de peça em MDF.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto
38º Mês | MAR/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.
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Previsto Mensal: 80,00
Realizado no Mês: 80,00 (100,00%) | Realizado
Observações:

4 | ADIT. 01 - 80 crianças e adolescentes com frequência ao serviço.
Descrição: A meta de frequência ao serviço sera acompanhada através dos meios: Lista de Presença, Visita Domiciliar, Relatórios SASC.
Previsto Mensal: 80,00
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

Relação de Entrega de Apostilas.pdf
Relação Atendidos OSC Escola.pdf
Listagem de Março 2021.pdf
Apostila Oficina Artesanato 13 á 15 anos.pdf
Apostila Oficina Artesanato 10 á 12anos Tarde.pdf
Apostila Oficina Artesanato 10 á 12 anos.pdf
Apostila Oficina Artesanato 06 á 09 anos.pdf
Apostila Oficina Cuidados com o Corpo 13 á 15 anos.pdf
Apostila Oficina Cuidados com o Corpo 10 á 12anos Tarde.pdf
Apostila Oficina Cuidados com o Corpo 10 á 12 anos.pdf
Apostila Oficina Cuidados com o Corpo 06 á 09 anos.pdf
Apostila Oficina Segurança-Alimentar 13 á 15 anos.pdf
Apostila Oficina Segurança Alimentar 10 á 12anos Tarde.pdf
Apostila Oficina Segurança-Alimentar 10 á 12 anos.pdf
Apostila Oficina Segurança Alimentar 06 á 09 anos.pdf
Apostila Oficina Hora do Brincar 13 á 15 anos.pdf
Apostila Oficina Hora do Brincar 10 á 12anos Tarde.pdf
Apostila Oficina Hora do Brincar 10 á 12 anos.pdf
Apostila Oficina Hora do Brincar 06 á 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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