RELATÓRIO EXECUÇÃO AGOSTO 2021
De 01/08/2021 a 31/08/2021

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:
100% de participação dos familiares e cuidadores na reunião de famílias realizada em três grupos respeitando o
distanciamento social para Retomada da Atendimento presencial.
- 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

06

Jd. Ismênia

32

V. Tatetuba

06

V.Industrial

17

V. Ester

05

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

10

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

01

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
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Coordenação
QUANTIDADE

TEMA
Compra de material pedagógico

01

Atendimento a responsáveis/cuidadores: foi realizado por atendimento remoto, a partir de 23/08/2021
presencialmente.

-------------------------

Reunião de Planejamento com Orientadoras Sociais

04

Reunião on-line: Pré Conferência Municipal de Assistência Social do Município de São José dos Campos/SP
Proteção Social: “A proteção social não-contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a
gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades”

02

Reunião on-line: Conferência Conferência Municipal de Assistência Social do Município de São José dos
Campos/SP

01

Reunião entre OSC Padre Bonafé e Escolas Municipais

01

Reunião com Técnica de referência CRAS Vista Verde

01

Reunião com Responsáveis/cuidadores

03

Atividades Desenvolvidas
Completude: 0,00 %

1 | 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 a partir do dia 25/03/2020 Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do
Coronavírus, com estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. Em 29/07/2021 conforme Ofício da OSC enviado a Secretaria de Apoio ao Cidadão
foi realizado Planejamento para a Retomada das Atividades Presenciais a partir de 23/08/2021 com número total/reduzido de crianças/adolescentes. A Oficina
da Inclusão Digital será retomada de acordo com Planejamento de Atividades Anual e Grade de Atividades com reposição de horários .

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

2 | 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 a partir do dia 25/03/2020 Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do
Coronavírus, com estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. Em 29/07/2021 conforme Ofício da OSC enviado a Secretaria de Apoio ao Cidadão
foi realizado Planejamento para a Retomada das Atividades Presenciais a partir de 23/08/2021 com número total/reduzido de crianças/adolescentes.
Participação em Exposições das próprias Obras Artísticas e em Festas Comemorativas será retomada de acordo com Planejamento de Atividades Anual.

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:

No dia 29/07/2021 conforme Ofício da OSC enviado a Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Planejamento para a Retomada das Atividades Presenciais
a partir de 23/08/2021 com número total/reduzido de crianças/adolescentes.
A Oficina de Bate-lata será retomada de acordo com Planejamento de Atividades Anual e Grade de Atividades com reposição de horários. O oficineiro é
contratdo desde 2020 com remuneração contemplada no TC n.º 28/2018.
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
Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Grupo Temático com Crianças .
Descrição:

O texto enviado para as crianças em domicilio destaca o aniversário de quarenta e dois anos de existência da OSC, que
teve como objetivo relatar em um breve histórico sobre a fundação, destacando os Padres Diretores ao longo dos anos, a
atual Diretoria, o Bazar beneficente e o quadro de funcionários. As crianças que participam do Projeto devem ter ciência da
formação e finalidade do Projeto Social que integram como protagonistas, para adquirir sentimento de pertença e ser um
espaço de socialização e proteção. De acordo com a comemoração, as crianças enviaram cartões homenageando a OSC
que realizou uma exposição no salão de eventos.
Salientamos conforme Ofício da OSC enviado a Secretaria de Apoio ao Cidadão no dia 29/07/2021 foi realizado
Planejamento para a Retomada das Atividades Presenciais a partir de 23/08/2021 com número total/reduzido de
crianças/adolescentes.
Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 100,00
%

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

O texto enviado para os adolescentes em domicilio destaca o aniversário de quarenta e dois anos de existência da OSC,
que teve como objetivo relatar em um breve histórico sobre a fundação, destacando os Padres Diretores ao longo dos anos,
a atual Diretoria, o Bazar beneficente e o quadro de funcionários. Como participantes, devem ter ciência da formação e
finalidade do Projeto Social que integram como protagonistas, para adquirir sentimento de pertença e ser um espaço de
socialização e proteção que possa favorecer a autonomia. Os adolescentes se destacam em competições e apresentações
de algumas das oficinas ofertadas, enriquecendo o legado da OSC. De acordo com a comemoração, os adolescentes
enviaram cartões comemorativos que ficaram expostos no salão de eventos.
Salientamos que conforme Ofício da OSC enviado a Secretaria de Apoio ao Cidadão no dia 29/07/2021 foi realizado
Planejamento para a Retomada das Atividades Presenciais a partir de 23/08/2021 com número total/reduzido de
crianças/adolescentes.
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 no período.

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

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 a partir do dia 25/03/2020 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. No dia 29/07/2021 conforme Ofício da OSC enviado a Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado
Planejamento para a Retomada das Atividades Presenciais a partir de 23/08/2021 com número total/reduzido de crianças/adolescentes, o atendimento
presencial será retomado e o grupo foi desativado.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

8 | 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 a partir do dia 25/03/2020 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
Grupal com crianças e adolescentes presencial foi suspenso por tempo inderteminado. No dia 29/07/2021 conforme Ofício da OSC enviado a Secretaria de
Apoio ao Cidadão foi realizado Planejamento para a Retomada das Atividades Presenciais a partir de 23/08/2021 com número total/reduzido de
crianças/adolescentes onde o atendimento presencial foi retomado.

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 a partir do dia 25/03/2020 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 de rede social WhatsApp Business com os responsáveis/cuidadores para manter os vínculos estabelecidos com as
famílias. Os meios de verificação serão print de tela de smartphone. No dia 29/07/2021 conforme Ofício da OSC enviado a Secretaria de Apoio ao Cidadão foi
realizado Planejamento para a Retomada das Atividades Presenciais a partir de 23/08/2021 com número total/reduzido de crianças/adolescentes o
atendimento presencial foi retomado.

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

11 | 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:
Foi realizado Reunião para apresentar aos responsáveis/cuidadores o Planejamento para a Retomada das Atividades Presenciais com Protocolos Sanitários
de acordo com Plano São Paulo, conforme Ofício da OSC enviado a Secretaria de Apoio ao Cidadão em 29/07/2021. Para a Reunião que foi dividida em três
grupos com número reduzido de participantes, manteve-se distanciamento social, higienização das mãos, uso obrigatório de máscaras. A retomada de
atendimento presencial foi no dia 23/08/2021 com número total/reduzido de crianças e adolescentes de acordo com grupos formados pelas Orientadoras
Sociais e acompanhamento da Coordenadora de Projetos.

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 a partir do dia 25/03/2020 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. No dia 29/07/2021 conforme Ofício da OSC enviado a Secretaria de Apoio ao Cidadão foi
realizado Planejamento para a Retomada das Atividades Presenciais a partir de 23/08/2021 com número total/reduzido de crianças/adolescentes onde o
atendimento presencial será retomado.
Somente uma criança do grupo III permanecerá com atendimento em domicílio com material impresso devido a comorbidades e não estar apta a ser vacinada.
A apostila destaca o Dia da Independência do Brasil com texto informativo, atividades de caça-palavras e confecção de barquinho de papel.
No retorno as atividades presenciais em período de readaptação das crianças e adolescentes na OSC priorizaram-se as brincadeiras na área externa,
dinâmicas, jogos de mesa no salão de eventos. Brincar é uma das atividades mais importantes, ao brincar, estabelecem vínculos com seus pares, aprendem a
dialogar, a resolver conflitos, a respeitar quem pensa diferente, a ter atitudes solidárias, constroem normas de comportamento, a ceder, a cooperar, a serem
organizados.

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 a partir do dia 25/03/2020 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. No dia 29/07/2021 conforme Ofício da OSC enviado a Secretaria de Apoio ao Cidadão foi
realizado Planejamento para a Retomada das Atividades Presenciais a partir de 23/08/2021 com número total/reduzido de crianças/adolescentes onde o
atendimento presencial será retomado.
Somente uma criança do grupo III permanecerá com atendimento em domicílio com material impresso devido a comorbidades e não estar apta a ser vacinada.
A Orientadora Social destacou como tema a importância da banana e seus vários tipos por ser um alimento popular de fácil acesso e conter bons níveis de
potássio, o que auxilia a regular os níveis de água no corpo. É rica em vitaminas A, C, E e do complexo B (B1, B2, B6 e B9). É uma fonte de fibras. Tem
minerais essenciais, como magnésio, cálcio, selênio, zinco e ferro. As atividades propostas foram de classificar conforme a imagem e caça-palavras.
No retorno as atividades presenciais a segurança alimentar foi desenvolvida no estímulo a boa alimentação na hora das refeições com oferta de legumes,
frutas e verduras, o valor nutricional de alimentos saudáveis e conscientização para evitar disperdício. O refeitório foi organizado respeitando o distanciamento
social entre crianças e adolescentes.

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 a partir do dia 25/03/2020 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. No dia 29/07/2021 conforme Ofício da OSC enviado a Secretaria de Apoio ao Cidadão foi
realizado Planejamento para a Retomada das Atividades Presenciais a partir de 23/08/2021 com número total/reduzido de crianças/adolescentes onde o
atendimento presencial será retomado.
Somente uma criança do grupo III permanecerá com atendimento em domicílio com material impresso devido a comorbidades e não estar apta a ser vacinada.
Na apostila em comemoração ao Dia do Musicoterapeuta, como o nome já diz, musicoterapia é uma forma de tratar os pessoas através da música. É uma
técnica que trabalha com a saúde ao utilizar formas diversas de aprendizado, expressões e arte, trazendo prevenção e promoção de saúde incluse para as
crianças e adolescentes. A música faz com que sintamos emoções positivas ou negativas. As atividades foram pinte o desenho e encontre no diagrama as
palavras solicitadas.
No retorno as atividades presenciais a oficina foi desenvolvida na orientação sobre higiene das mãos constantemente com água e sabão bactericida ou alcool
gel, escovação dos dentes, auto cuidado com o corpo e pertences individuais, como a troca de máscaras sempre que necessário.

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 a partir do dia 25/03/2020 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. No dia 29/07/2021 conforme Ofício da OSC enviado a Secretaria de Apoio ao Cidadão foi
realizado Planejamento para a Retomada das Atividades Presenciais a partir de 23/08/2021 com número total/reduzido de crianças/adolescentes onde o
atendimento presencial será retomado.
Somente uma criança do grupo III permanecerá com atendimento em domicílio com material impresso devido a comorbidades e não estar apta a ser vacinada.
Em comemoração ao Dia da Árvore a apostila propõe a confecção de árvore com tecido e canela em pau.
No retorno as atividades presenciais na OSC não foram realizadas Oficina de Artesanato com as crianças e adolescentes nesta primeira quinzena dando
prioridade para o acolhimento e socialização, porém as Orientadoras Sociais prepararam o ambiente de forma carinhosa e acolhedora com painel de “sejam
bem vindos”, lembrancinhas personalizadas como balas, máscaras faciais para incentivar a troca e embalagem para serem guardadas.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto
43º Mês | AGO/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:
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6 | Participação dos familiares e cuidadores nas reuniões de familiares.
Descrição: A meta de de participação dos familiares e cuidadores nas reuniões de familiares sera acompanhada através dos meios:Lista de Presença,
Convocações dos familiares e cuidadores e Relatórios SASC.
Previsto Mensal: 80,00
Realizado no Mês: 80,00 (100,00%) | Realizado
Observações:

Galeria de Fotos

Outros Documentos
Nome

Observações

Relação de Frequência 23-08 a 31-08-2021.pdf
Relação de Atendidos na OSC Escola.pdf
LIstagem.pdf
Lista de Presença Reunião de Responsáveis.pdf
Lista de Entrega de Apostilas.pdf
Entrega de Apostila.pdf
Devolução de Apostilas.pdf
Cardápio.pdf
Oficina Segurança alimentar.pdf
Reunião Responsáveis Cuidadores.pdf
Reunião OSC e Escolas Municipais.pdf
Pré Conferência e Conferência Municipal.pdf
Oficina Hora do Brincar.pdf
Oficina de Artesanato.pdf
Oficina Cuidados com o Corpo.pdf
Grupo Temático com Crianças.pdf
Grupo Temático com Adolescentes.pdf
Apostila Artesanato 10 a 12 anos Tarde.pdf
Apostila Cuidados com o Corpo 10 a 12 anos Tarde.pdf
Apostila Hora do Brincar 10 a 12 anos Tarde.pdf
Apostila Segurança Alimentar 10 a 12 anos.pdf
FOTOS Print de Tela do Grupo WhatsApp com Crianças Adolescentes-compactado (1).pdf
FOTOS Print de Tela WhatsApp Business com Responsáveis Cuidadores.pdf
FOTOS Conferência de Apostilas.pdf
FOTOS Confecção de Apostilas.pdf
FOTOS Atividades Domiciliar da OSC.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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