RELATÓRIO DE EXECUÇÃO OUTUBRO 2020
De 01/10/2020 a 31/10/2020

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 100%, calculo feito através do números de crianças e adolescentes que receberam 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: 0
Número de desligados: 0
Total do mês: 80
Relação Bairro/Quantidade
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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

10

EMEF Prof. Leonor Pereira Nunes Galvão

18

EMEF Profa. Ilga Pluspatais

31

EMEF Prof. Hélio Augusto de Souza

08

Escola Estadual Profa. Ana Candida de Barros Molina

04

Escola Estadual Profa. Adélia Chucri Neme

04

Pincel Mágico

01

EMEF Profa. Palmyra Sant’Anna

04

Coordenação:
Compra de material pedagógico: 01
Reunião de Planejamento com Orientadoras Sociais: 01
Atendimento a responsáveis/cuidadores: 0

 Atividades Desenvolvidas
Completude: 0,00 %

1 | Reunião com Família/Cuidador
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Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:
Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavirus com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos, conforme Decreto nª 18476 18/03/2020 e nª 18479 de 23/03/2020. A reunião com Família/Cuidador
presencial está suspensa por tempo indeterminado.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

2 | Grupo Temático com as Famílias
Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:
Atividade não prevista para o período.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

3 | Grupo Temático Intergeracional
Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:
Atividade não prevista para o período.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

4 | Atendimento Individualizado – Família
Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:

Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavirus, com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos, conforme Decreto nª 18476 18/03/2020 e nª 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 %

5 | Atendimento Grupal- Criança /Adolescente
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Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:
Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavirus com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos, conforme Decreto nª 18476 18/03/2020 e nª 18479 de 23/03/2020. O atendimento grupal com
criança/adolescente presencial estão suspensas por tempo indeterminado.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

6 | Atendimento Individualizado- Criança/Adolescente
Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:

Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavirus, com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos, conforme Decreto nª 18476 18/03/2020 e nª 18479 de 23/03/2020. O atendimento individualizado com
crianças e adolescentes foi realizado através do grupo de WhatsApp para os que despuserem deste dispositivo, visando manter o vínculo e a proximidade,
conforme prints de tela em anexo.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

7 | Secretaria de Esportes
Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:

Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavirus, com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. 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 %

8 | Inclusão Digital
Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:

Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavirus, com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. A Oficina de Inclusão Digital está suspensa e retornará após a Pandemia, ao retornar as atividades, a
oficineira fará reposição dos horários para retomar o pagamento retido.

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

9 | Oficinas de Bonecas de papel e Vídeo-game
Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:

Esta oficina foi implantada para preencher a grade de atividades que se encontrava com poucas opções, estamos aguardando retomada de ofcinas em
parceria com FCCR. Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do
coronavirus, com estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. Esta oficina está suspensa por tempo indeterminado.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

10 | Roda de Conversa sobre a Fé Contemporânea
Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:

Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavirus, com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. O voluntário irá retornar quando a situação se normalizar.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

11 | Contação de histórias
Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:

Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavirus, com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. A voluntária irá retornar quando a situação se normalizar.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

12 | Oficinas de Cinema
Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:

Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavirus, com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. Esta oficina está suspensa por tempo indeterminado.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

13 | Participação em exposições das próprias obras e em festas comemorativas

pág. 5

Completude: 0,00 %

16/11/20 14:57

Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:
Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavirus, 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 à domicilio.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

14 | Oficina de Bate- Lata

Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:
Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavirus, com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. A Oficina de Bate-Lata realizada em parceria com a Fundação Cassiano Ricardo, está aguardando
renovação do contrato, o qual foi interrompido pela Pandemia.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

15 | Oficinas de Expressão Corporal
Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:

Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavirus, com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. A Oficina de Bate-Lata realizada em parceria com a Fundação Cassiano Ricardo, está aguardando
renovação do contrato, o qual foi interrompido pela Pandemia.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 80,00 %

16 | Grupo Temático com Adolescentes
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Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:
A iniciativa de falar sobre o Dia da Gentileza no texto enviado para os adolescentes juntamente com as apostilas, tem como missão resgatar valores e
incentivar uma convivência harmoniosa e gentil familiar e no convivio social. Destacar a importância do olhar, escutar e ser escutado faz toda diferença, pois
existe carência emocional. Um relacionamento familiar saudável se torna ainda mais vital durante a adolescência. A autoestima de muitos adolescentes está
extremamente baixa, há uma série de conflitos internos e externos. Por isso, falar de Gentileza também é mostrar o lado bom da vida, e como pode ser
diferente e melhor com atitudes simples de comportamento.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 80,00 %

17 | Grupo Temático com Crianças
Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:

No texto enviado para as crianças juntamente com as apostilas, atestamos que assim como as brincadeiras, o riso também é um fator muito importante no
desenvolvimento das crianças, porque ele traz reações emocionais, cognitivas e fisiológicas que impactam diretamente na sociabilidade, no aprendizado, na
liberação do estresse e ainda permite que a criança seja espontâneo e mais aberto. Uma criança feliz é aquela que sorri e devido a isso, ela consegue não só
liberar suas tensões como também expressar suas emoções. No nível cognitivo, rir é positivo, pois estudos comprovam que a risada faz com que melhorem
sua atenção, o aprendizado, o pensamento criativo e também a memória e tudo isso acontece, porque o cérebro recebe mais sangue e oxigênio, também há
beneficios a nível fisiológico, para o coração e imunologico. Diante de tantos benefícios, a informção prestada tende a influenciar a prática de estimulá-los a
darem muitas e muitas gargalhadas por meio de brincadeiras, leituras e filmes. O melhor é sorrir, porque o hábito ainda ajuda a estreitar os laços familiares.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 80,00 %

18 | Oficinas Hora do Brincar
Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:

Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavirus, com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. As atividades referentes a Oficina de Hora do Brincar foram elaboradas pela Coordenadora de Projetos
em conjunto com as Orientadoras Sociais. As atividades foram desenvolvidas com as famílias. Houve entrega e devolução de atividades, com listagem de
entrega e recebimento assinada pelos responsáveis. Cada criança e adolescente recebeu os kits de apostilas, com materiais necessários para realização das
atividades. As apostilas são compostas de introdução, atividades e separadas por grupos. As brincadeiras desenvolvidas na apostila promoveram que a
criança e o adolescente venham a conhecer o mundo e conhecer-se a si mesma. Por outro lado, através da brincadeira, é possível simular situações e
conflitos da sua vida familiar e social, o que lhe permite a expressão das emoções. As brincadeiras exercitam e melhoram a capacidade emocional, intelectual,
motora e social das crianças e adolescentes. O universo lúdico das brincadeiras como: preencha a lacuna, pinte os desenhos, ache os 7 erros, caça-palavras,
entre outras permite desenvolver capacidades importantes como a atenção, a memória, a imitação, a imaginação,

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 80,00 %

19 | Oficina Cuidados com o Corpo
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Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:
Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavirus, com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. As atividades referentes a Oficina de Hora do Brincar foram elaboradas pela Coordenadora de Projetos
em conjunto com as Orientadoras Sociais. As atividades foram desenvolvidas com as famílias. Houve entrega e devolução de atividades, com listagem de
entrega e recebimento assinada pelos responsáveis . Cada criança e adolescente recebeu os kits de apostilas, com materiais necessários para realização das
atividades. As apostilas são compostas de introdução, atividades e separadas por grupos. As Orientadoras Sociais trouxeram informações sobre os benefícios
da prática da gentileza para a saúde, e como a gentileza ajuda a afastar a ansiedade; ajuda a estabelecer laços, pois cria uma ordem mais afetiva com os
outros; desenvolve um efeito potencializador criando um entorno mais positivo. A gentileza deveria ser um hábito, mas na agitação do cotidiano, ela acaba
sendo engolida pela pressa e pelo individualismo, e mostrarm que algumas ações que podem fazer toda a diferença nas relações interpessoais.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 80,00 %

20 | Oficina Segurança Alimentar
Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:

Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavirus, com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. Para este período a aplicação da Oficina se deu á distância, as atividades foram elaboradas pela
Coordenadora de Projetos em conjunto com as Orientadoras Sociais. As apostilas são compostas de introdução, texto informativo, atividades separadas por
grupos, as atividades foram desenvolvidas com as famílias, houve a entrega e devolução das atividades, com listagem de entrega e recebimento assinada
pelos responsáveis. Cada criança e adolescente recebeu kits de apostilas, com materiais necessários para realização das atividades que foram inspiradas nas
comidas afro. O objetivo é demonstrar a influência da culinária africana e afro-brasileira na dieta alimentar dos brasileiros, e conscientizar as crianças e
adolescentes que muitos dos alimentos que consumimos em nosso dia a dia foram trazidos da África pelos escravos e incorporados ou adaptados à nossa
cultura.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 80,00 %

21 | Oficina de Artesanato
Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:

Conforme reunião e ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavirus, com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. Para este período a aplicação da Oficina se deu á distância. As atividades referentes a Oficina de
Artesanato 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. As atividades foram desenvolvidas com as famílias. Houve entrega e devolução de atividades, com listagem de
entrega e recebimento assinada pelos responsáveis . Cada criança e adolescente recebeu os kits de apostilas, com materiais necessários para realização das
atividades de artesanto com orientação das Orientadoras Sociais que elaboraram três atividades referentes as datas comemorativas deste mês que foram
sobre a gentileza com a realização de cartões para serem entregues a pessoas que são gentis. Confecção de petecas com as cores da Bandeira Brasileira e
preencher as figuras que representam o Dia da Cosciencia Negra com formas de cabelos artesanais, homenageando a cultura afro.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

22 | Reuniões Institucionais.
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Meta: ADT.01-atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos
Etapa: ADIT. 01 - Usuários com no minimo 70% de frequência ao serviço
Descrição:
Foi realizado Reunião Institucional em plataforma virtual entre OSCs/SJC, CMAS/PMSJC, Sra. Edna Tralli e Sra.Maria Quitéria/SASC, a equipe de
Treinamento com Marco, Sandra, Edson e Nicole/ROMPENUVE, Assistente Social Sra. Lucia Salviatto/Vigilancia Socioassistencial, Sr. Lindomar
Silva/palestrante, para Treinamento de Capacitação no aprimoramento dos Planos de Trabalho das OSCs inscritas no CMAS-SJC para adequação de acordo
com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais Resolução 109 do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.
Treinamento da OSC com a Assistente Social Vanda/Apoio ao Cidadão e com a Ariene/GESUAS para esclarecimentos e orientações quanto ao
preenchimento do sistema GESUAS.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

 Indicadores de Projeto
33º Mês | OUT/2020
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

pág. 9

16/11/20 14:57

 Outros Documentos
Nome

Observações

Devolução de Apostilas Outubro.pdf
Relatório Execução Outubro Fotos Troca de Apostilaas.pdf
Relatório Execução Outubro Fotos Grupo Whatsapp Business.pdf
Relatório Execução Outubro Fotos Confecção e Conferência Apostilas.pdf
Relatório Execução Outubro Fotos Atividades da OSC.pdf
Relatório Execução Outubro Fotos Whats App Crianças Adolescentes-compactado.pdf
Apostila do Hora do Brincar de 13 á 15 anos.pdf
Apostila da Hora do Brincar de 10 á 12 anos.pdf
Apostila Hora do Brincar 06 á 09 anos.pdf
Apostila de Segurança alimentar de 13 á 15 anos.pdf
Apostila de Segurança Alimentar de 10 á 12 anos.pdf
Apostila de Segurança Alimentar de 06 á 09 anos.pdf
Apostila de cuidados com o Corpo de 13 á 15 anos.pdf
Apostila de Cuidados com o Corpo de 10 á 12 anos.pdf
Apostila de Cuidados com o Corpo de 06 á 09 anos.pdf
Apostila de Artesanato de 13 á 15 anos.pdf
Apostila de Artesanato de 10 á 12 anos.pdf
Apostila de Artesanato 06 á 09 anos.pdf
Grupo Temático Adolescentes.pdf
Grupo Temático com Crianças.pdf
Listagem de Outubro 2020.pdf
Entrega Apostilas Outubro.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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