RELATÓRIO EXECUÇÃO JUNHO 2021
De 01/06/2021 a 30/06/2021

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
Número de crianças/adolescentes do mês anterior: 80
Número de inseridos: 01
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Número de desligados: 01
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

30

EMEF Prof. Hélio Augusto de Souza

10

Escola Estadual Profa. Ana Candida de Barros Molina

02

Escola Estadual Profa. Adélia Chucri Neme

06

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: 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 de 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 de 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: 100,00
%

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:
Na luta contra o trabalho infantil, o texto vem destacar as diversas ações intersetoriais que se somam pela garantia de direitos de crianças e adolescentes.
Uma das mais importantes é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil — PETI, que faz parte da Política Nacional de Assistência Social e passa por um
redesenho para atender melhor às necessidades dos menores, que atua através de ações que fortalecem o cenário familiar.
Anualmente a Prefeitura Municipal de São José dos Campos desenvolve um trabalho de conscientização com as OSCs do município que atendem crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O foco são as famílias com filhos até os 16 anos em situação de trabalho. Seu objetivo principal é
erradicar todas as formas de trabalho infantil, em um processo de resgate da cidadania, com a inclusão social de seus beneficiários que compreende:
transferências de renda, trabalho social com famílias e oferta de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes.

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 de 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 de 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
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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. 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 tema desenvolvido pelas Orientadoras Sociais foi o Dia do Amigo ou da Amizade, com o objetivo de desenvolver o sentimento de fraternidade mútua
partilhado entre as pessoas, fortalecendo os vínculos de amizade. As atividades propostas foram de pintar as imagens e de desenhar seu melhor amigo, o
bingo da amizade e encontre no diagrama virtudes que devemos conservar.
Dia Nacional do Futebol, Futebol de 5 para Cegos e Futebol de Botão foram temas comemorativos deste mês, esporte que é considerado a paixão nacional e,
sem dúvidas, o mais popular do mundo. Textos informativos sobre cada tópico e atividades propostas, como por exemplo: escreva as dificuldades e as
facilidades encontradas no jogo de botão e faça um resumo de como é o futebol de 5.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 100,00
%

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. 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.
Dia Mundial do Chocolate, esta comemoração marca a introdução do alimento na gastronomia, um segmento importante para a economia brasileira, visto que
o País ocupa a 5.ª posição em vendas de chocolate, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates. As Orientadoras Sociais pesquisaram sobre
curiosidades e benefícios do chocolate, sendo uma das grandes paixões mundiais e está presente nas mais diversas combinações e variações. Quando
consumido com moderação, traz muitos benefícios para a saúde, pois é composto por flavonoides, é anti-inflamatório, tem o hormônio serotonina e possui
antioxidantes. Na indústria da beleza o chocolate traz muitas vantagens nos cuidados com a pele e cabelos. As atividades propostas foram de palavrascruzadas, pinte o desenho conforme o modelo, caça-palavras, sete erros, jogo da memória, elabore um cartão para seu amigo e complete a música.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 100,00
%

14 | 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 homenagem ao Dia dos Avós, as Orientadoras Sociais elaboraram texto informativo ressaltando a importância dos avós no seio da família e da sociedade.
A proposta desenvolvida foi confecção da casinha da vovó de várias maneiras, desde dobraduras e moldes para decoração a palitos de sorvete e papéis
decorativos. Com o porta-chaves em MDF as técnicas usadas foram de colagem e pintura com tintas PVA.
No Dia Mundial dos Emojis a Orientadora Social destacou sua comunicação visual nas redes sociais, possibilitando usar os emojis para deixar o texto
divertido, utilizando aqueles que se adéquam ao assunto tratado. A atividade proposta foi de confeccionar caixinhas de papel com Emojis.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 100,00
%

15 | 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.
As Orientadoras Sociais desenvolveram o tema sobre vacinas para despertar nas crianças e adolescentes o entendimento da importância na prevenção de
doenças. A Vacina BCG tem seu dia comemorativo, pois comprovadas cientificamente, essas medidas de precaução minimizam a disseminação do vírus e
devem ser aplicadas conforme o cronograma de vacinação recomendado e disponíveis na rede SUS gratuitamente ou na rede privada. Vale ressaltar que elas,
no momento, conferem proteção contra formas graves da doença, proteção contra internações hospitalares com necessidades de cuidados intensivos e óbitos.
As atividades desenvolvidas foram: atividades caça palavras, encontre as palavras no diagrama, escreva hábitos saudáveis, pinte o folder sobre a vacinação,
ordene as sílabas sobre vacinas e a prevenção de doenças, complete na ordem certa, curiosidades e informações sobre as vacinas, forme palavras utilizando
as sílabas que estão nos círculos e faça uma pesquisa na sua carteirinha de vacinação.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto
41º Mês | JUN/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
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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

Outros Documentos
Nome

Observações

FOTOS Print de Tela do Grupo WhatsApp com Crianças Adolescentes-compactado.pdf
FOTOS Print de Tela do Grupo WhatsApp Business com Responsáveis Cuidadores.pdf
Fotos Atividades Domiciliar.pdf
Fotos - Devolução e Entrega de Apostilas.pdf
Fotos - Conferência de Apostilas.pdf
Fotos - Confecção de Apostilas.pdf
Relação Atendidos OSC Escola.pdf
Listagem Junho 2021.pdf
Lista Entrega de Atividades.pdf
Lista Devolução Apostilas.pdf
Grupo Temático com Famílias.pdf
Apostila da Oficina Hora do Brincar 13 a 15 anos .pdf
Apostila da Oficina Hora do Brincar 10 a 12 anos.pdf
Apostila Hora do Brincar 10 a 12 anos.pdf
Apostla Hora do Brincar 06 a 09 anos.pdf
Apostila da Oficina Segurança-Alimentar 13 a 15 anos.pdf
Apostila da Oficina Segurança-Alimentar 10 a 12 anos .pdf
Apostila Segurança Alimentar 10 a 12 anos.pdf
Apostila Segurança Alimentar 06 a 09anos.pdf
Apostila da Oficina Artesanato 13 a 15 anos .pdf
Apostila da Oficina Artesanato 10 a 12 anos.pdf
Apostila de Artesanato 10 a 12 anos.pdf
Apostla de Artesanato 06 a 09 anos.pdf
Apostila da Oficina Cuidados com o Corpo 13 a 15 anos .pdf
Apostila da Oficina Cuidados com o Corpo 10 a 12 anos .pdf
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Nome

Observações

Apostila Cuidados com o Copro 10 a 12 anos.pdf
Apostila Cuidados com o Corpo 06 a 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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