RELATÓRIO EXECUÇÃO OUTUBRO 2021
De 01/10/2021 a 31/10/2021

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 86%.
- 80% dos usuários com participação em atividades coletivas na comunidade:
Atividade realizada contou com 18% de participação das famílias.
- 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: 02
Número de desligados: 02
Total do mês: 80
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Relação Bairro/Quantidade
BAIRRO

QUANTIDADE

Jd. Val Paraíba

06

Jd. Ismênia

34

V. Tatetuba

06

V.Industrial

16

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

01

Escola Estadual Profa. Adélia Chucri Neme

05

Pincel Mágico

01

EMEF Profa. Palmyra Sant’Anna

05

Escola de Educação Infantil e Fundamental Despertar

01

EMEF Professor Possidônio Salles

01

Coordenação
QUANTIDADE

TEMA
Compra de material pedagógico

01

Atendimento a responsáveis/cuidadores: foi realizado por atendimento remoto e
presencial.

05

Reunião de Planejamento com Orientadoras Sociais

04
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Capacitação on-line: Inclusão Social da Pessoa com Deficiência - Avanços, Desafios e
Novas Perspectivas.

Captação de roupas infantis no Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos

04

`01

Atividades Desenvolvidas
Completude: 84,00 %

1 | Oficina Hora do 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 e com paraquedas confeccionados por
eles em comemoração ao Dia do Paraquedista, profissão pouco divulgada e desconhecida por eles, despertando curiosidades e que foram sanadas com
texto informativo.
Em comemoração ao Dia do Sapateiro a brincadeira foi de confeccionar um chinelo de papelão, participando de dinâmicas entre os grupos. Criatividade,
trabalho em grupo, agilidade e equilíbrio foram fundamentais para alcançar o objetivo da brincadeira.
As crianças do grupo I receberam desenhos infantis para colorir em referência ao Dia das Crianças.
Somente uma adolescente do grupo IV permaneceu com atendimento em domicílio devido a comorbidade e não estar apta a retornar ao atendimento
presencial. Foi entregue as apostilas com material impresso e material de artesanato contendo o mesmo tema desenvolvido presencialmente.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 89,00 %

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

Na Oficina de Segurança Alimentar foi desenvolvido o tema Dia Mundial da Alimentação criado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e
Agricultura (FAO) com o intuito de potencializar a conscientização das crianças, adolescentes e adultos com ações desenvolvidas para combater a fome.
Compreende-se por segurança alimentar uma alimentação saudável de qualidade, acessível a todos como é elaborado e servido na OSC para os atendidos.
Para maior entendimento do valor nutricional dos alimentos, as Orientadoras Sociais apresentaram a piramide alimentar e folders explicativos com atividades
para colorir e caça-palavras.
O texto informativo destaca o Dia Mundial do Pão como alimento versátil, saboroso e popular que se encaixa em todas as refeições das mais variadas
combinações.
Somente uma adolescente do grupo IV permaneceu com atendimento em domicílio devido a comorbidade e não estar apta a retornar ao atendimento
presencial. Foi entregue as apostilas com material impresso e material de artesanato contendo o mesmo tema desenvolvido presencialmente.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

3 | Grupo Temático com Crianças
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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:

Completude: 0,00 %

4 | Grupo Temátic 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 %

5 | Atendimento Individualizado - Criança/Adolescente
Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Atendimento Individualizado - Criança/Adolescente
Descrição:
Não houve necessidade de atendimento.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:
Completude: 18,00 %

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

A OSC Padre Bonafé convidou uma representante da UBS - Unidade Básica de Saúde da Vila Industrial- SJC para uma palestra explicativa do atendimento
disponibilizado a comunidade local, que foi prontamente atendida por meio da gerente para apresentação das atividades realizadas nesta unidade de saúde,
como: apresentação verbal da equipe da unidade, abrangência, agendamentos de consultas, vacinas, horário de funcionamento, farmácia, exame de sangue,
ultrassom, ginecológico e controle da glicemia, colocando-se a disposição para perguntas. Infelizmente a presença dos convidados foi baixa devido o horário
de trabalho dos mesmos.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

7 | 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:
As crianças e adolescentes com as Orientadoras Sociais confeccionaram painéis comemorativos em homenagem ao Dia das Crianças e ao PETI - Programa
de Erradicação do Trabalho Infantil como parte das atividades referentes aos temas.

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:

Em roda de conversa falamos sobre o PETI — Programa de Erradicação do Trabalho Infantil de acordo com solicitação da Prefeitura Municipal de São José
dos Campos por meio da SASC — Secretaria de Apoio Social ao Cidadão para reafirmar os direitos constituidos por Lei, descritos no ECA - Estatuto da
Criança e Adolescente regulamentado pela Lei Federal nº 8.069/1990, é o principal marco legal e regulatório dos direitos das crianças e dos adolescentes no
Brasil, desmistificando o trabalho informal e familiar como não abusivo. Destacaram-se os perigos velados que o trabalho virtual oferece aos menores,
despertando a atenção para as vulnerabilidades que são expostos.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

9 | Reunião com Família/Cuidador
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 %

10 | Atendimento individualizado - Família
Meta: 90% de participação dos familiares e cuidadores nas reuniões de familiares.
Etapa: Atendimento individualizado - Família
Descrição:
Houve atendimento a uma familia para inserção de adolecentes no Projeto.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 18,00 %

11 | 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:
No Grupo Temático com as Famílias foi exposto um resumo das leis que contemplam o PETI — Programa de Erradicação do Trabalho Infantil conforme o
solicitado pela SASC — Secretaria de Apoio Social ao Cidadão da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. O objetivo foi conscientizar os responsáveis
e cuidadores da gravidade do trabalho na infância, que diretamente afastam as crianças e adolescentes da escola, prejudicando seu futuro, desta forma
colocando-os em eminente risco de vida e males na saúde. Destacou-se quais são os principais categorias de trabalho infantil. A OSC distribuiu folders e
porta lixo de carro com ‘slogan’ da campanha.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 80,00 %

12 | Oficina de Artesanato
Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Oficina de Artesanato
Descrição:

Em comemoração ao Dia das Crianças foi elaborado artesanato especial em MDF, usando tinta PVA, papel scrapbook e decupagem para decorar porta biju
para as meninas e os meninos: aviões, helicópteros e caminhões pintados com tinta PVA.
Somente uma adolescente do grupo IV permaneceu com atendimento em domicílio devido a comorbidade e não estar apta a retornar ao atendimento
presencial. Foi entregue as apostilas com material impresso e material de artesanato contendo o mesmo tema desenvolvido presencialmente.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 82,00 %

13 | Cuidados com o Corpo
Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Cuidados com o Corpo.
Descrição:

A Oficina de Cuidados com o Corpo prioriza o auto cuidado e com pertences pessoais, higiene pessoal, higienização adequada com as mãos.
Para as crianças e adolescentes destacou-se a importância da vacinação sendo uma das maiores conquistas da humanidade, o meio mais seguro e eficaz de
prevenir doenças infectocontagiosas. Elas protegem o corpo humano contra os vírus e bactérias que provocam várias categorias de doenças graves, que
podem afetar seriamente a saúde. Quanto maior for o número de pessoas de uma comunidade protegidas, menor é a hipótese de qualquer uma delas —
vacinada ou não — ficar doente. Algumas doenças sê prevenida por vacinação podem ser erradicadas por completo.
Com o grupo de adolescentes as Orientadoras Sociais desenvolveram o tema sobre a Saúde Mental relacionada à forma como ela reage às exigências da
vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções, ter saúde mental é: estar bem consigo mesmo e com os outros. É
um importante fator que possibilita o ajuste necessário para lidar com as emoções positivas e negativas. Investir em estratégias que possibilitem o equilíbrio
das funções mentais é essencial para um convívio social mais saudável. Foram passadas dicas de como podem cuidar do cérebro: cuidando da alimentação,
praticando atividade física, priorizando o sono, estando em contato com a natureza.
Somente uma adolescente do grupo IV permaneceu com atendimento em domicílio devido a comorbidade e não estar apta a retornar ao atendimento
presencial. Foi entregue as apostilas com material impresso e material de artesanato contendo o mesmo tema desenvolvido presencialmente.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 94,00 %

14 | Oficina Inclusão Digital
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Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Inclusão Digital
Descrição:
A Oficineira Kelly revisou as ações iniciais para ligar o computador, explicou a funcionalidade de cada parte. No aplicativo Paint ensinou a desenhar usando
suas ferramentas. Pesquisa sobre tabela e recursos do Pacote Office Word, pesquisa de nomenclaturas usados na área da informática, formatação de texto e
inserção de imagem. Exercitando o Word, suas ferramentas com exercícios de digitação e funções do teclado. Sanou dúvidas e auxiliou os grupos nas
necessidades demonstradas.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 88,00 %

15 | Oficina de 1 recreação e 2 expresão corporal
Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Oficina de 1 recreação e 2 expressão corporal
Descrição:

Oficina Bate-lata: Oficina teórica das chamadas de quatro na palma da mão, dinâmica da pirâmide e do amarelinho, batida um, dois, tres e quatro com virada.
Chamada de quatro com marcação e gingado. Dinâmica piramide e baqueta na lata. Chamada de quatro com coreografia do pitico, coreografia da música Bete
Balanço, coreografia e marcação da música Lindo Lago do Amor , coreografia da música Borboletinha e Leme do Pontal. Marcação da latinha com disputa de
dois. O Oficineiro desenvolveu o ritmo do Swing tocando as batidas um,B1 e B2 com gingado. Dinâmica tríplica: piramide, amarelinho, baqueta na
lata. chamada de três na batida do ritimo do Swing
Oficina Recreação: jogo de queimada tradicional e com variações usando cones; jogo de volei cambio, jogo do caos(dinâmica), arremesso de peso, jogo
derruba cones, cricuito funcional, jogo do hóquei. Os jogos ajudam a aprimorar a coordenação, o reflexo, a agilidade e velocidade, a força e resistência, além
do equilíbrio. São os jogos que colaboram para o desenvolvimento de atividades simples do dia a dia, como andar, correr, chutar ou levantar.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto
46º Mês | NOV/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:
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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 com participação em atividades coletivas na comunidade.
Descrição: A meta de participação em atividades coletivas na comunidade sera acompanhada através dos meios: Articulação com a comunidade,
Relatórios, Relatórios SASC.
Previsto Mensal: 80,00
Realizado no Mês: 18,00 (22,50%) | Não Realizado
Observações:

6 | 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

Oficina Segurança Alimentar.pdf
Reunião com Secretario Sr. Antero Baraldo.pdf
Relação Atendidos OSC Escola.pdf
Recreação Secretaria de Esportes.pdf
Participação em exposições das próprias obras artísticas e em festas comemorativas..pdf
Oficina Inclusão Digital.pdf
Oficina Hora do Brincar.pdf
Oficina Cuidados com Corpo.pdf
Oficina Bate-latas.pdf
Oficina Artesanato.pdf
Listagem Outubro.pdf
Lista Presença Grupo Temático Intergeracional.pdf
Lista Presença Grupo Temático com Famílias.pdf
Grupo Temático Intergeracional.pdf
GRUPO TEMÁTICO COM FAMILIAS.pdf
Entrega e Devolução de Apostilas.pdf
Doação de Roupas Fundo Social SJC.pdf
Chamada II.pdf
Chamada I.pdf
Cardápio Outubro.pdf
Apostila da Oficina Segurança-Alimentar 10 á 12 anos.pdf
Apostila da Oficina Hora do Brincar 13 á 15 anos .pdf
Apostila da Oficina Cuidados com o Corpo 13 á 15 anos .pdf
Apostila da Oficina Artesanato 13 á 15 anos.pdf

Próximas Atividades
#

Atividade

Meta

Etapa
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#

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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