RELATÓRIO EXECUÇÃO SETEMBRO 2021
De 01/09/2021 a 30/09/2021

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 de usuários no mês de referência é de 93%.
- 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: 05
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Número de desligados: 05
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

28

EMEF Prof. Hélio Augusto de Souza

11

Escola Estadual Profa. Ana Candida de Barros Molina

01

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
QUANTIDADE

TEMA
Compra de material pedagógico

02

Atendimento a responsáveis/cuidadores: foi realizado atendimento remoto por rede social e presencialmente 01
família.
Reunião de Planejamento com Orientadoras Sociais

04

Capacitação “ Inclusão Social da Pessoa com Deficiência:Avanços, Desafios e Novas Perspectivas. ”

04

Visita Técnica da Gestora de Parceria/SASC-PMSJC Assistente Social Cintia do Carmo Silva

01
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Atividades Desenvolvidas
Completude: 89,00 %

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

Na Oficina Hora do Brincar as crianças e adolescentes brincaram com os jogos de mesa, corda, ping-pong, pebolim. Em comemoração ao Dia Nacional do
Teatro puderam interagir com o teatro de fantoches usando imagens de personagens criados com palitos de churrasco e cola.
Em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, brincaram com barquinho de papel elaborado através de dobraduras. Cientificamente é comprovado que
recreação e brincar são atividades essenciais para o desenvolvimento motor, social, emocional.
Somente uma criança do grupo IV permaneceu com atendimento em domicílio com material impresso devido a comorbidades e não estar apta a ser vacinada.
As apostilas que recebeu contém o mesmo tema desenvolvido presencialmente.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 92,00 %

2 | Oficina Segurança Alimentar
Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Segurança Alimentar.
Descrição:

A Oficina de Segurança Alimentar desenvolveu o tema Bananas, além de fruta saudável e popular, farta no Brasil, é de fácil acesso, muito nutritiva e presente
no cardápio da OSC por suas características e benefícios: rica em potássio, ajuda a controlar a pressão arterial, além de contribuir para o fortalecimento dos
ossos, bem como auxiliando nas vitaminas que contribuem para a visão. A banana é muito importante para as crianças e adolescentes, pois repõe energia
com as suas variedades de compostos, auxiliando na prática de atividades físicas, ajudando a criar resistência.
Somente uma criança do grupo IV permaneceu com atendimento em domicílio com material impresso devido a comorbidades e não estar apta a ser vacinada.
As apostilas que recebeu contém o mesmo tema desenvolvido presencialmente.

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

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

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

4 | 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 %

5 | 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 %

6 | 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 %

7 | Atendimento Grupal - criança/adolescente
Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Atendimento Grupal - criança/adolescente
Descrição:

O atendimento grupal criança/adolescente foi solicitado pela Orientadora Social do Grupo III - tarde para orientar os meninos que estavam criando apelidos
entre eles e gerando uma agitação na sala. Depois da conversa reconheceram que tal atitude não é oportuno, se desculparam e aprenderam a valorizar os
momentos de descontração e na companhia de amigos.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

8 | 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:
Atividade não prevista para o período.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

9 | Atendimento Individualizado - Criança/Adolescente
Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Atendimento Individualizado - Criança/Adolescente
Descrição:

Foi necessário o atendimento individualizado para uma criança do Grupo II - manhã que apresentou dificuldades de se adaptar com a alimentação e de
socializar, apresentando comportamento inadequado em alguns momentos. O objetivo do atendimento foi para ela entender que mesmo em outros ambientes,
existem limites e regras a seguir.

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:

O atendimento individualizado com família complementou o atendimento da criança do Grupo II-manhã, com a proposta de alinharmos uma só conduta com
ela, buscando maior desenvolvimento social, prejudicada com o isolamento social devido à Pandemia do Coronavírus.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 93,00 %

11 | Cuidados com o Corpo
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Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Cuidados com o Corpo.
Descrição:
Na Oficina de Cuidados com o Corpo além de enfatizar diariamente sobre a higiene das mãos e uso obrigatório de máscaras, destacou-se a importância de
cuidar do corpo para evitar o estresse e problemas do coração, o qual é comemorado em 29 de Setembro, que tem por objetivo alertar e conscientizar sobre a
importância de manter hábitos saudáveis e preservar a saúde do coração.
Crianças e adolescentes sobe estresse adquire hábitos ruins, como não ter cuidado adequado com a saúde, alimentação, sono, além de não fazer exercícios
físicos, resultando em prejuizo para seu desenvolvimento. O objetivo foi desenvolver os cuidados com a mente para evitar a fadiga mental e na prevenção de
doenças.
A Orientadora Social desenvolveu o tema Musicoterapia para o Grupo I e III, explicando que é uma técnica que trata a saúde ao utilizar formas diversas de
expressões e arte. O ato de ouvir música e ou tocar, ajuda a melhorar as frequências cardíacas, respiratórias, a pressão arterial, transtornos neurológicos,
sintomas da ansiedade, depressão e de isolamento. Na vida social de crianças e adolescentes, a musicoterapia estimula a capacidade interativa e de
comunicação, promovendo a socialização, melhorando os aspectos emocionais, físicos, biológicos e culturais.
Somente uma criança do grupo IV permaneceu com atendimento em domicílio com material impresso devido a comorbidades e não estar apta a ser vacinada.
As apostilas que recebeu contém o mesmo tema desenvolvido presencialmente.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

12 | 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:
Devido a comemoração do Dia da Independência do Brasil, foi realizado exposição com o trabalho desenvolvido pelas Orientadoras Sociais na confecção do
artesanato feito pelas crianças e adolescentes de mosaico e dobradura .

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 90,00 %

13 | Oficina de Artesanato
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Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Oficina de Artesanato
Descrição:
Na Oficina de Artesanato foi desenvolvido os temas: Dia da Independência do Brasil e Dia da Árvore.
Para comemorar o Dia da Independência do Brasil por ser considerado o marco histórico que Dom Pedro I rompe as relações com Portugal, foi
confeccionado bandeiras em formato de mosaico, com pedaços de E.V.A colados sobre a base de mdf. Confecção de bandeiras com cartolina em formato
de mão. O artesanato aparece como uma das ferramentas que mais beneficiam no desenvolvimento da criança e adolescente na concentração, disciplina e
criatividade.
Para comemoração do Dia da Árvore no Brasil em 21 de Setembro que tem como objetivo principal a conscientização a respeito da preservação do meio
ambiente, foi usado feltro e canela em pau para sua confeccão, para o quadro: tela, galhos de árvore, miçangas, botões, pedrinhas e fuxicos.
Somente uma criança do grupo IV permaneceu com atendimento em domicílio com material impresso devido a comorbidades e não estar apta a ser vacinada.
As apostilas que recebeu contém o mesmo tema desenvolvido presencialmente.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 96,00 %

14 | 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:

Expressão Corporal/Bate-lata: o inicio da Oficina se deu com aula teórica, fazendo a batida das mãos nas pernas. Baseada em percussão, gingado, canto
desenvolveu as atividades exercitando as batidas um, dois, três e quatro, em revezamento entre meninas e meninos, com marcação na palma da mão. Ensaio
de coreografia da virada, formação de três latas e com latas na cadeira. Dinâmica de jogar vareta na lata, da piramide(amarração da lata), da cobra-cega, da
amarelinha e dança do pitico.
Recreação parceria com Secretaria de Esportes e Lazer da PMSJC realizaram atividades de alongamento, percorrer o percurso em menos tempo para
desenvolver a coordenação motora, equilíbrio, agilidade e concentração. Basquete parado para desenvolver noção de espaço e mira. Atividade do Bolão
percorrendo fases sem derrubar a bola e queimada.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 96,00 %

15 | Oficina Inclusão Digital
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Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Inclusão Digital
Descrição:
Na retomada da Oficina, a monitora fez acolhimento com os grupos, reafirmando os combinados do espaço. Utilizou a ferramenta Paint para exercitar a
coordenação motora e a habilidade com o mouse.
Para o grupo de 06 a 09 anos propos a releitura do Conto O Rato do Campo e o Rato da Cidade; A cigarra e a Formiga com ilustração no Paint; digitação de
texto no Word. Para os grupos de 10 a 15 anos propos a releitura das obras A Boneca/Tarsila do Amaral; O Gato/Romero Brito; A Baporu/Tarsila do Amaral;
Conto O Rato do Campo e o Rato da Cidade com ilustração no Paint. Conto do Pastor Brincalhão. Memorização das ações de salvar, arquivar, localizar
pastas. Digitação no Word com texto trabalhando a formatação e Power Point com apresentações de histórias.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto
44º Mês | SET/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

Apostila da oficina Cuidados com o Corpo 13 á 15 anos.pdf
Apostila da Oficina Hora do Brincar 13 á 15 anos .pdf
Foto Visita Técnica de Parceria - SASC PMSJC.pdf
Chamadas II.pdf
Chamadas I.pdf
Oficina Segurança Alimentar.pdf
Oficina Secretaria de Esportes.pdf
Oficina Inclusão Digital.pdf
Oficina Hora Brincar.pdf
Oficina de Artesanato.pdf
Oficina Cuidados com Corpo.pdf
Oficina Bate-latas.pdf
Participação em exposições das próprias obras artísticas e em festas comemorativas.pdf
Relação Atendidos OSC EScola.pdf
Listagem Setembro.pdf
Entrega e Devolução de Apostila.pdf
Cardápio.pdf
Apostila da Oficina Segurança Alimentar 13 á 15 anos .pdf
Apostila da Oficina Artesanato 13 á 15 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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