RELATÓRIO EXECUÇÃO DEZEMBRO 2021
De 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 01
Número de desligados: 01
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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

03

Jardim Americano

02

Jd. Olímpia

01

Jd. Santa Inês I

04

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

29

EMEF Prof. Hélio Augusto de Souza

10

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 de 01 família que está em
atendimento a domicílio e presencialmente 47 famílias.

48

Reunião de Planejamento com Orientadoras Sociais

02

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

01
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Seminário sobre o Dia Internacional dos Direitos Humanos

01

Workshop sobre Comunicação e Mudança de Comportamento com foco na Primeira Infância

01

Atividades Desenvolvidas
Completude: 72,00 %

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

No Grupo Temático Intergeracional a OSC propos um momento de qualidade das relações familiares, as quais permitem que as crianças e adolescentes se
construam, desenvolvam-se e se realizem como um ser social. É por meio destes relacionamentos que os vínculos se estabelecem e diferentes papéis são
desempenhados. Estes papéis, assumidos por cada membro da família, regem os relacionamentos intergeracionais sendo responsáveis por criar a coerência
entre o grupo e os vínculos que se estabelecem dentro dele. Foi realizado acolhimento das famílias presentes para prestigiarem a Exposição de atividades
realizadas durante o ano das crianças e adolescentes no Salão de Eventos da OSC, que propiciou a apreciação do desenvolvimento das habilidades motoras
e cognitivas dos atendidos elevando sua autoestima e confiança.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 93,00 %

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

No dia 10 de Dezembro comemora-se o dia profissional do riso “Dia do Palhaço” e as Orientadoras Sociais desenvolveram este tema com texto informativo e
atividades de confecção de gravatas de palhaço em EVA, confecção de quebra-cabeça e caça-palavras.
A partir do dia quinze deste mês, as crianças e adolescentes tiveram o tempo integral das Oficinas para recreação e brincadeiras variadas, entre jogos de
mesa, pimbolin, ping-pong, com corda, bola, videogame entre outros, supervisionadas pelas Orientadoras Sociais. O objetivo proposto é que por meio
das brincadeiras as crianças e os adolescentes expressam-se no processo de aprendizagem, facilitando a construção da autonomia, reflexão e criatividade.
Dessa forma, se desenvolve integralmente, abrangendo os âmbitos sociais, afetivos, culturais, cognitivos, emocionais e físicos.
Em homenagem ao Dia do Mecânico — 20 de Dezembro, profissão de alguns pais das crianças e adolescentes, ressaltou-se a importância dos profissionais
responsáveis pela manutenção e cuidados dos veículos motorizados, para que as pessoas possam dirigir em segurança, valorizando o profissional.
Confeccionaram ponteiros de lápis no modelo de carrinhos em EVA e pintaram desenhos com a figura do mecânico.
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: 90,00 %

3 | Oficina Segurança Alimentar
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Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Segurança Alimentar.
Descrição:
As orientações das Orientadoras Sociais foram de apreciarem e ingerirem alimentos saudáveis, ter boa mastigação, beber água frequentemente, não abusar
de alimentos gordurosos característicos da época de festas de final de ano.
As atividades desenvolvidas neste período destacaram sobre a alimentação ideal na estação mais quente do ano, o verão. Dentre elas as frutas e saladas são
as que mais hidratam o corpo e propiciam bem-estar. Exercitaram as orientações com caça-palavras, preencha nos espaços quais os alimentos são correto
para comer nos dias quentes, pinte as frutas com as cores certas.
O peixe também foi tema trabalhado com os grupos, por ser um alimento nutritivo, popular, além de possuir impacto ambiental negativo menor do que a
produção de carne vermelha, assim contribuindo com a preservação do meio ambiente. Curiosidades e benefícios foram algumas das dicas sobre esse
alimento tão rico em nutrientes. As atividades desenvolvidas foram de responder perguntas e pintar os peixes, cruzadinha, diferencie os tamanhos de peixes.
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: 90,00 %

4 | Oficina Inclusão Digital
Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Inclusão Digital
Descrição:

A Monitora da Oficina realizou procedimento cirúrgico e está afastada das atividades na OSC, não houve tempo hábil para contratar outra profissional. As
crianças e adolescentes estiveram em recreação neste período.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

5 | Participação em Exposições das próprias Obras Artísticas e em Festas Comemorativas.

Completude: 100,00
%

Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Participação em exposições das próprias obras artísticas e em festas comemorativas.
Descrição:
A exposição das próprias obras artísticas realizadas pelas crianças e adolescentes foi coletiva com a presença de familiares no Salão de Eventos, decorado
para as comemorações Natalinas pelas Orientadoras Sociais.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

6 | 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 %

7 | Grupo Temático 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 %

8 | Atendimento Individualizado - Criança/Adolescente
Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Atendimento Individualizado - Criança/Adolescente
Descrição:
Não foi necessário este atendimento individualizado.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

9 | Atendimento Grupal - criança/adolescente
Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Atendimento Grupal - criança/adolescente
Descrição:
Atividade não prevista para o período.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

10 | 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 %

11 | 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 %

12 | Atendimento individualizado - Família
Meta: 90% de participação dos familiares e cuidadores nas reuniões de familiares.
Etapa: Atendimento individualizado - Família
Descrição:
Não houve necessidade deste atendimento.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 87,00 %

13 | 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:
A principal orientação das Orientadoras Sociais foi de higienizar as mãos constantemente, seja com água e sabão ou álcool gel.
Neste período do ano que é muito quente, o foco das Orientadoras Sociais foram temas de precauções em relação ao calor intenso e seus malefícios no
corpo. O tópico desenvolvido pelas Orientadoras Sociais com as crianças e adolescentes foram os cuidados com a pele: os melhores horários para se expor
diretamente ao sol é até as 10h00 da manhã e à tarde depois das 16h00, se caso precisar se expor fora desses horários que sãos os mais recomendáveis,
poderá recorrer às sombras de árvores, roupas leves, de bonés, protetor solar, sombrinhas ou até mesmo uma viseira, evitado a exposição diretamente na
cabeça e no rosto, e com os pés é lava-los diariamente com água e sabão ou sabonete, enxugando-os muito bem, inclusive entre os dedos, já que o ambiente
úmido é propício para proliferação de fungos e bactérias causadores de problemas, entre outras orientações.
As atividades desenvolvidas em sala foram: escreva qual a estação do ano você mais gosta e nos conte o porquê, exercícios de coordenação motora, colorir a
imagem da estação do ano preferida, quiz sobre estações do ano. Pinte as imagens dos pés, responda as perguntas e pinte os desenhos sobre pés.
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: 88,00 %

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

Em comemoração ao Dia da Família celebrado em 08 de Dezembro, com finalidade de homenagear a importância da instituição familiar e seu papel na vida
em sociedade, foi confeccionado um ímã de geladeira em formato de casa.
As Orientadoras Sociais destacaram as comemoração do Natal, Dia 25 de Dezembro. Nessa festividade é celebrado o nascimento de Jesus Cristo, entendido
dentro do cristianismo como o filho de Deus. É comum que, no mês que antecede o Natal, sejam construídos presépios e sejam colocadas decorações
natalinas, sendo assim, as crianças e adolescentes confeccionaram cartões de Natal, caixas em MDF com motivos natalinos, porta retrato do Boneco de Neve
em EVA, enfeite de Natal no formato de Árvore com feltro e palito de sorvete. As crianças e adolescentes foram estimuladas a desenvolver aptidões diversas
como: atenção ao detalhe, coordenação, habilidades manuais, senso estético.
Para o grupo I, atividade de pintar a imagem ajudando a Mônica e o Cebolinha a enfeitarem a Árvore de Natal.
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: 88,00 %

15 | Oficina de 1 recreação e 2 expressão corporal
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Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Oficina de 1 recreação e 2 expressão corporal
Descrição:
Oficina de Bate-latas: o Monitor avaliou o desempenho das crianças e adolescentes nos seguintes tópicos: tempo para posicionamento de palco, organização
das latas em forma de piramide, trabalho em equipe, ritmo das batidas e coreografias. A Oficina transcorreu o mês bem recreativa, exercitando a marcação e
dança do Pitico, entrada das músicas Palco, Berimbau e W.O. Brasil, chamada de quatro. Dinâmica de encerramento entre os grupos.
Recreação com Secretaria de Esportes: futebol de lençol, com os grupos divididos em 3 equipes. Jogo base 4 onde as equipes se dividem em ataque e defesa
da bola. Gincana com arremesso de bambolê no cone, corrida com bolinha na colher, encher o balde com água e buscar os sapatos em lado oposto da
equipe. Jogo de perguntas e respostas. As atividades desenvolvidas tiveram como objetivo estimular a lateralidade, coordenação motora, concentração.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto
47º Mês | DEZ/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

Chamadas II.pdf
Chamadas I.pdf
Oficina Artesanato.pdf
Oficina Cuidados com o Corpo.pdf
Oficina Segurança Alimentar.pdf
Reunião sobre o Dia Internacional dos Direitos Humanos - Copia.pdf
Reunião Workshop sobre comunicação e mudança de comportamento com foco na primeira infância.pdf
Relação atendidos OSC Escola.pdf
Participação em Exposições das próprias Obras Artísticas e em Festas Comemorativas.pdf
Oficina Secretaria Esportes.pdf
Oficina Hora do Brincar.pdf
Oficina de Bate-latas.pdf
Listagem.pdf
Lista Presença Grupo Temático Intergeracional.pdf
Grupo Temático Intergeracional.pdf
Devolução de Apostilas.pdf
Cardápio.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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