RELATÓRIO DE EXECUÇÃO NOVEMBRO 2021
De 01/11/2021 a 30/11/2021

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 89%.
- 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
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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 01 e presencialmente 02
família.

03

Reunião de Planejamento com Orientadoras Sociais

04

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

04

pág. 2

07/02/22 09:17

Reunião com Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos

01

Atendimento as estagiarias de Pedagogia e Psicologia

02

Palestra com dentista sobre Saúde Bucal

01

Reunião com Responsável Técnica do curso de Enfermagem do SENAC

01

Reunião com Conselhos Municipais

01

Reunião para Eleição e Posse da nova Diretoria triênio 2021/2024

01

Atividades Desenvolvidas
Completude: 90,00 %

1 | Grupo Temático com Crianças
Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Grupo Temático com Crianças .
Descrição:

No Grupo Temático a OSC recebeu a dentista Dra. Viviane Amaral - Odontologista volunhtária que palestrou sobre a Saúde Bucal apresentando slides
explicativos. Destacou sobre os cuidados necessários com os dentes na Escovação: forma de escovar, categorias de escova e quantidade ideal de creme
dental. Esclareceu sobre os Traumas: fratura, concussão, luxação, intrusão e avulsão; e uso de alimentações com baixo teor de açúcares. Orientou sobre a
Prevenção de Cáries e categorias de doenças como: gengivite câncer bucal. Teve um dialogo com os grupos para sanar dúvidas e interagiu com as crianças.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

2 | 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 %

3 | 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:
Atividade não prevista para o período.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

4 | 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 %

5 | Atendimento individualizado - Família
Meta: 90% de participação dos familiares e cuidadores nas reuniões de familiares.
Etapa: Atendimento individualizado - Família
Descrição:

A mãe responsável por um adolescente do grupo III procurou a OSC para comunicar que o mesmo estará sobre responsabilidade do pai por tempo
indeterminado e em outra localidade da cidade para tentar assim amenizar problemas disciplinares na escola, resguardando sua integridade fisica. O
adolescente terá acompanhamento com psicologo e psiquiatra para identificar algum transtorno possíveis.
Atendimento a responsável pela adolescente do grupo IV para discussão de caso sobre indisciplina por infligir o regulamento da OSC.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

6 | Atendimento Grupal - criança/adolescente
Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Atendimento Grupal - criança/adolescente
Descrição:
Não houve necessidade de atendimento grupal.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

7 | Atendimento Individualizado - Criança/Adolescente
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Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Atendimento Individualizado - Criança/Adolescente
Descrição:
O atendimento individualizado foi necessário para três adolescentes em diferentes situações, ocasionado por falta de disciplina e respeito em seus grupos,
com os demais atendidos. A conversa foi direcionada para conscientização da boa convivência e do diálogo para sanar eventuais situações de desconforto
entre eles.

Pontos de Atenção:
Atendimento Individualizado - Criança/Adolescente só é realizado quando necessário mediar alguma situação conflitante entre as crianças e adolescentes na
OSC.

Encaminhamentos:

Completude: 80,00 %

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

No Grupo Temático com Adolescentes conversamos sobre o primeiro trabalho na adolescência. Destacou-se a Lei 10.097/2000 atualizada em 2020 que
beneficia esta faixa de idade conforme a atualização da CLT — Consolidação das Leis do Trabalho entre suas determinações, garantindo a formação pessoal,
educacional, emocional e social do jovem. O grupo se mostrou bastante interessado e atento as orientações.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 89,00 %

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

As Orientadoras Sociais destacaram esse mês o cereal “Trigo”, explicando suas características, benefícios e proporcionando conhecimento do que é servido a
mesa. O Trigo é um alimento muito nutritivo, principalmente em sua forma integral, fonte de carboidratos, proteínas e fibras, além de minerais como fósforo,
cobre e manganês, sendo um mineral que o corpo necessita em pequenas quantidades, necessário para o funcionamento normal do cérebro, sistema nervoso
e muitos dos sistemas enzimáticos do corpo. O trigo está presente também na alimentação de animais doméstico e na fabricação de cerveja.
Algumas das atividades neste contexto foram: caça-palavras, nomeie os desenhos que contém trigo, trava-língua e descubra o enigma nos desenhos.
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: 95,00 %

10 | Oficina Cuidados com o Corpo
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Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Cuidados com o Corpo.
Descrição:
O Dia Nacional da Prevenção e Combate a Surdez é uma data comemorativa instituída pela Portaria de Consolidação Ministério da Saúde n.º 1/2.017, art.
527, como símbolo da luta pela educação, conscientização e prevenção para os problemas advindos da surdez, sendo a impossibilidade ou a dificuldade de
ouvir. Na comunicação por Libras é utilizada a 'datilologia' — um sistema de representação simbólica das letras do alfabeto, soletradas com as mãos. Nessa
linguagem existem sinais para quase todas as palavras conhecidas e, para a execução dos sinais, usa-se o movimento das mãos, além das expressões facial
e corporal, quando necessário.
A Orientadora Social desenvolveu este tema inclusivo e deu dicas de como preservar a saúde auditiva e os cuidados necessários na higiene dos ouvidos. As
atividades em material impresso foram referentes a habilidade de ouvir, como quais objetos percebemos pelo som e observe as imagens da conversa na
língua de sinais, depois pinte.
No Dia Nacional do Combate a Dengue, todos os anos a OSC faz campanha de conscientização com as crianças e adolescentes sobre a doença viral
que apresenta quatro tipos diferentes de vírus, tendo como principais sintomas, febre, dor de cabeça, dores no corpo e fraqueza. Os casos mais graves podem
causar, entre outros sintomas, dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes e sangramento de mucosas, transmitida pela picada do mosquito Aedes
Aegypti, é proliferada em focos de água parada.
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 %

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

Em comemoração ao Dia da Ciência e Cultura, data que visa estimular a produção de conhecimento científico e expressões culturais em todo o país. Ciência é
qualquer conhecimento ou prática sistemática, de investigação e estudo. A Cultura que é o conjunto de costumes ou tradições compartilhados por um
determinado grupo, essas manifestações podem ser de caráter intelectual, artístico ou social e está inserida desde o nascimento. Pensando em Ciências as
Orientadoras Sociais estimularam a confecção de uma luneta, é um instrumento utilizado para observar objetos muito distantes. Foi um tema instrutivo e
divertido, pois os atendidos puderam brincar com as lunetas.
A OSC prioriza que a Oficina Hora do Brincar seja em ambiente aberto ou arejado proporcionando bem estar e conforto para as crianças e adolescentes.
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: 75,00 %

12 | Oficina Inclusão Digital
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Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Inclusão Digital
Descrição:
A monitora da Oficina desenvolveu as atividades de como utilizar as ferramentas do APP Paint (desenhos, cor, formatação), funções do teclado, posição
correta das mãos e postura para evitar dores no corpo, digitação com funções das teclas e atalhos. Recursos do Word (fonte, estilo, tamanho e designer da
letra, alinhamento de texto, marcadores, salvar, recuo).
Solicitou que as crianças e adolescentes criassem texto de Natal com ferramentas do Word nos grupos II, III, IV, e para o grupo I desenhos para serem
entregues a voluntária de Contação de Histórias.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 93,00 %

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

Em 19 de Novembro comemorasse o Dia da Bandeira e sobre esta data as Orientadoras Sociais realizaram atividades de dobraduras de papel, recorte e cole
a bandeira e marcadores de página em EVA com as cores da Bandeira do Brasil.
Para exercitar a criatividade a Orientadora Social dos grupos III e IV ofereceu diversos materiais como: miçangas, peças de MDF, tintas, papéis variados,
tecidos, adesivos auto colantes, entre outros materiais, para que desenvolvessem o artesanato de acordo com sua habilidade e percepção da peça
disponibilizada individualmente.
A Orientadora Social dos grupos I e II destacou o Dia do Designer Gráfico - 05 de Novembro, que explicou as atividades realizadas pelo profissional, propos a
confecção de um cartão de aniversário.
Somente uma adolescente do grupo IV permaneceu com atendimento em domicílio devido à 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 %

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:

Oficina de Bate-latas: as atividades desenvolvidas neste período foram: chamada de quatro, gingado, coreografia da música "Um lindo lago do amor”, dinâmica
da baqueta na lata. Aula comemorativa ao mês da Música, com homenagens à Cazuza (Bete Balanço), Gonzaguinha (Lindo Lago do Amor), Tim Maia (Leme
do Pontal), Gilberto Gil (Palco), Milton Nascimento (Bola de Meia), Sandra de Sá (Olhos Coloridos), com o objetivo de valorizar a cultura musical brasileira.
Chamada um, dois, três e quatro, virada seguida de marcação, treinamento de amarrar as latas na cintura, simulando apresentação. Coreografia do pitico,
dinâmica da latinha, pintinho amarelinho, pirâmide, baqueta na lata e homenagem musical ao Dia da Consciência Negra — Zumbi dos Palmares.
Recreação com os Monitores da Secretária de Esportes: gincana dos números; derruba obstáculo; basquete sentado; pega bolinha; gincana quebra cabeça Chaves; vôlei sentado; vôlei câmbio e vôlei com bolão. Todas as atividades propostas este mês desenvolveram a agilidade, trabalho em equipe e força.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

15 | 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:
Foi exposto todo trabalho de artesanato realizado neste período com tema Natalino. As Orientadoras Sociais montaram com os grupos o painel comemorativo
para ilustrar o conteúdo desenvolvido sobre o Dia da Bandeira.

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:

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

Reunião Eleição Diretoria.pdf
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Nome

Observações

Participação em Exposições das próprias Obras Artisticas e em Festas Comemorativas.pdf
Oficina Segurança Alimentar.pdf
Oficina Recreação com Secretaria de Esportes.pdf
Oficina Inclusão Digital.pdf
Oficina Hora do Brincar.pdf
Oficina de Bate-latas.pdf
Oficina de Artesanato.pdf
Oficina Cuidados com o Corpo.pdf
Grupo Temático com Crianças.pdf
Grupo Temático com Adolescentes.pdf
Relação Atendidos OSC Escola.pdf
Listagem Novembro 2021.pdf
Entrega e Devolução de Apostilas.pdf
Chamadas II.pdf
Chamadas I.pdf
Reunião Fundo Social de Solidariedade SJCampos.pdf
Grupo Temático com Crianças.pdf
Cardápio Novembro.pdf
Apostila da Oficina Segurança Alimentar 13 á 15 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

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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