RELATÓRIO EXECUÇÃO MAIO 2021
De 01/05/2021 a 31/05/2021

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 é de 100%, calculo feito através dos 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.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Número de crianças/adolescentes do mês anterior: 80
Número de inseridos: 04
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Número de desligados: 04
Total do mês: 80
Relação Bairro/Quantidade
BAIRRO

QUANTIDADE

Jd. Val Paraíba

06

Jd. Ismênia

33

V. Tatetuba

06

V.Industrial

17

V. Ester

04

V. Tesouro

04

Jardim Americano

02

Jd. Olímpia

01

Jd. Santa Inês I

03

Jd. Copacabana

02

Jd. Pararangaba

01

Condomínio Residencial Campo Limpo

01

Relação Escola/Quantidade
ESCOLA

QUANTIDADE

Escola Estadual Prof. Juvenal Machado de Araújo

09

EMEF Prof. Leonor Pereira Nunes Galvão

17

EMEF Profa. Ilga Pluspatais

31

EMEF Prof. Hélio Augusto de Souza

08

Escola Estadual Profa. Ana Candida de Barros Molina

02

Escola Estadual Profa. Adélia Chucri Neme

07

Pincel Mágico

01

EMEF Profa. Palmyra Sant’Anna

03

Escola de Educação Infantil e Fundamental Despertar

01

EMEF Professor Possidônio Salles

01

Coordenação:
Compra de material pedagógico: 01
Reunião de Planejamento com Orientadoras Sociais: 04
Atendimento a responsáveis/cuidadores: está sendo realizado por atendimento remoto.

Atividades Desenvolvidas
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1 | Participação em Exposições das próprias Obras Artísticas e em Festas Comemorativas.

Completude: 0,00 %

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: 100,00
%

4 | Grupo Temático com Crianças
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Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Grupo Temático com Crianças .
Descrição:
O Grupo Temático orientou de forma lúdica as crianças sobre os seus direitos em relação ao trabalho infantil. Protegê-las de serem exploradas precocemente
por qualquer forma de trabalho, contribuindo através de ações socioassistenciais que incluam também as famílias buscando à promoção de direitos, cidadania
e inclusão social. Crianças trocam a brincadeira de esconde-esconde a venda no semáforo de bala de goma, é uma das situações enfrentadas por crianças
diariamente. Na semana de combate ao trabalho infantil, explícita violação dos direitos humanos e um dos maiores problemas sociais do planeta, é de suma
importância a conscientização da população.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:
Completude: 100,00
%

5 | Grupo Temático com Adolescentes
Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Grupo Temático com Adolescentes
Descrição:

Segundo o Plano de Erradicação do Trabalho Infantil, são consideradas trabalho infantil as diversas atividades econômicas ou atividades de sobrevivência
realizadas por crianças ou adolescentes em idade inferior a 16 anos, exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, sejam elas remuneradas ou não,
com ou sem finalidade de lucro. Há ainda as piores formas de trabalho infantil que são consideradas prejudiciais à saúde, à segurança ou à moral do
adolescente, e só podem ser feitas por maiores de 18 anos, entre as quais se encontram o Trabalho Doméstico, por exemplo. A orientação aos adolescentes é
a principal ferramenta para conscientização de direitos, que preserva sua saúde e garante seu desenvolvimento integralmente.

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
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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
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: 100,00
%

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:
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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: 100,00
%

12 | Oficina 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. 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. Essas atividades foram desenvolvidas pelas
crianças, adolescentes e famílias em domicilio.
Em comemoração ao Dia do Quadrilheiro Junino, o objetivo das Orientadoras Sociais foi de apresentar as crianças e adolescentes esta profissão tão difundida
no norte e nordeste do país e que não é valorizada em nossa região, o qual prestigia o trabalho do profissional que se expressa por meio da música, da dança
e da fala nas tradicionais festas juninas gerando emprego e renda. As quadrilhas juninas proporcionam grandes apresentações com espetáculos de danças
coreografadas, indumentárias e cenografias. A essência é preservada, mas as apresentações ganharam alterações nos estilos de dançar e vestir, pois, as
quadrilhas juninas ficaram mais espetaculares, como a modernidade, mas nunca deixaram de valorizar os conceitos e respeitar a tradição. As atividades
desenvolvidas foram de pintar a imagem, caça-palavras, instruções de como formar uma quadrilha junina e decore a imagem.
No Dia Mundial da Bicicleta a Orientadora Social levou informações sobre este veículo de duas rodas presas a um quadro, movido pelo esforço do próprio
usuário através de pedais, sendo considerado o meio de transporte mais utilizado no mundo e curiosidades sobre as peças que compõe o mecanismo e
funcionamento da mesma. As atividades propostas foram de ordene as frases, complete o desenho e desenhos para colorir.
Em comemoração ao Dia da Telefonista a finalidade foi de trazer ao conhecimento das crianças a existência de uma profissional que trabalha somente com
atendimento ao público via telefone e possivelmente homenageou dentre eles alguma das mães. As atividades elaboradas foram percorra o labirinto e circule o
objeto, colorindo os modelos de telefones.
O jogo de quadra Vôlei tem seu dia comemorativo, o Dia Nacional do Vôlei, sendo um dos esportes favoritos do brasileiro, ele entretém os seus fãs e
movimenta times com grandes nomes em suas equipes. Destaca-se em Competições mundiais. A prática deste esporte oferece diversos benefícios para o
organismo. A atividade proposta foi um caça-palavras e brincar de vôlei com letras do alfabeto.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 100,00
%

13 | Oficina 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. 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. Essas atividades foram desenvolvidas pelas
crianças, adolescentes e famílias em domicílio.
As Orientadoras Sociais desenvolveram o tema sobre o Dia da Conscientização contra a Obesidade Mórbida Infantil, maneiras de combate-la e seus riscos. As
principais causas desta doença que não é resolvida num tempo curto, são: a alimentação, sedentarismo, a falta de sono, ansiedade ou depressão, fatores
genéticos e hormonais. Assim como a depressão e outras doenças, a obesidade já pode ser considerada uma epidemia mundial segundo a Organização
Mundial da Saúde – OMS. A obesidade infantil se caracteriza, quando o peso da criança está acima do peso médio correspondente à sua idade. Ela é
considerada um problema crônico que afeta crianças de até 12 anos de idade e se não prevenida, pode vir a causar sérias doenças nas crianças,
adolescentes e na vida adulta, como hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, diabetes, colesterol alto, deformações na coluna vertebral e na estrutura
óssea. As atividades desenvolvidas foram de caça-palavras e pinte somente as frutas.
As Orientadoras Sociais destacaram sobre os alimentos que aumentam a imunidade (são os mecanismos utilizados pelo organismo como uma resposta contra
substâncias estranhas presentes no corpo), sendo fator relevante para o bem estar e saúde. Para as crianças e adolescentes muitas vezes as frutas e
legumes não são bem vindos, mas praticar uma alimentação saudável é muito importante para fortalecer o sistema imunológico. Incluir frutas e verduras no
cardápio contribui diretamente para o bom funcionamento do corpo, elas são ricas em diversas vitaminas que auxiliam as células de defesa do organismo
contra vírus e bactérias. As atividades propostas foram de recorte e cole, e pinte o solicitado na roda de alimentos.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 100,00
%

14 | Oficina 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. 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. Essas atividades foram desenvolvidas pelas
crianças, adolescentes e famílias em domicilio.
O objetivo das Orientadoras Sociais em desenvolver o tema sobre o Dia Mundial da Doação de Sangue tem o propósito de semear uma sementinha nas
crianças e adolescentes para que possam ser futuros doadores. A doação é uma das ações mais nobres que uma pessoa pode fazer em relação a outra.
Inclusive, esta sensação positiva foi objeto de estudo e ficou evidenciado que o ato de doar é benéfico para quem doa, trazendo uma sensação de realização e
bem-estar. Orientações de quais são os requisitos básicos para doar sangue, o que acontece com o sangue doado, as condições básicas para doar, quem não
pode doar e como é no dia da doação, serviram para desmistificar este ato tão nobre. Com as apostilas foi um folder explicativo da Tabela de doadores e
receptores. Foi sugerido as crianças assistir no YouTube o vídeo da Turma da Mônica & a doação de sangue, para que de forma lúdica assimilem as
orientações. As atividades propostas foram: ligue os doadores de sangue conforme os receptores; observe esta imagem, o que ela representa além da doação
de sangue? Crie o seu desenho.
Em comemoração ao Dia do Citricultor, as Orientadoras Sociais destacaram todo o cuidado e preparo para que as frutas cítricas estejam na mesa do
consumidor em bom estado e suculentas. A citricultura brasileira se desenvolveu muito: a tecnicidade e a capacitação trouxeram certa estabilidade e respeito
para o setor, que hoje é um motivo de orgulho para a economia brasileira. Um dos desafios da citricultura é o manejo dos pomares, pelos cuidados que exigem
as frutas. A cultura destas frutas demanda maquinário e tecnologia para garantir a qualidade. As atividades desenvolvidas foram de pintar as frutas cítricas,
achar a palavra em destaque e circular o que se pede.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 100,00
%

15 | Oficina de Artesanato
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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. 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. Essas atividades foram desenvolvidas pelas
crianças, adolescentes e famílias em domicílio.
Em comemoração ao Dia do Bumba meu Boi as Orientadoras Sociais desenvolveram várias técnicas de confecção da Bandeirola do Boi e para o grupo I (06 a
09 anos) a confecção do próprio Boi com papéis variados com base na lenda do folclore brasileiro.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto
40º Mês | MAI/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:

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: 80,00 (100,00%) | 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
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Outros Documentos
Nome

Observações

Relatório Fotos Conferência de Apostilas.pdf
Relatório Fotos Atividades em Domicilio.pdf
Relatório Fotos Confecção de Apostilas.pdf
Relatório Fotos Devolução e Entrega de Apostilas.pdf
Relatório Prints Tela Grupo Whatsapp Business Responsáveis Cuidadores.pdf
Relatório Prints Tela Grupo Whatsapp Crianças e Adolescentes-compactado (1).pdf
Relação Atendidos OSC Escola.pdf
Listagem Maio 2021.pdf
Lista Entrega Apostilas.pdf
Grupo Temático com Crianças.pdf
Grupo Temático com Adolescentes.pdf
Devolução Apostilas.pdf
Apostila da Oficina Cuidados com o Corpo 13 á 15 anos .pdf
Apostila da Oficina Segurança- Alimentar 13 a 15 anos .pdf
Apostila Oficina Segurança Alimentar 10 á 12 anos tarde.pdf
Apostila da Oficina Segurança- Alimentar 10 á 12 anos .pdf
Apostila Oficina Segurança Alimentar 06 á 09 anos.pdf
Apostila da Oficina Hora do Brincar 13 á 15 anos .pdf
Apostila Oficina Hora do Brincar 10 á 12 anos tarde.pdf
Apostila da Oficina Hora do Brincar 10 á 12 anos .pdf
Apostila Oficina Hora do Brincar 06 á 09 anos.pdf
Apostila Oficina Cuidados com o Corpo 10 á 12 anos tarde.pdf
Apostila da Oficina Cuidados com o Corpo 10 á 12 anos .pdf
Apostila Oficina Cuidados com o Corpo 06 á 09 anos.pdf
Apostila da Oficina Artesanato 13 á 15 anos .pdf
Apostila Oficina Artesanato 10 á 12 anos tarde.pdf
Apostila da Oficina Artesanato 10 á 12 anos .pdf
Apostila Oficina Artesanato 06 á 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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