RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ABRIL 2021
De 01/04/2021 a 30/04/2021

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 à distância de usuários no mês de referência é de 100%, calculo feito através dos números de crianças e adolescentes que retiraram e
devolveram 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.
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3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Número de crianças/adolescentes do mês anterior: 80
Número de inseridos: 07
Número de desligados: 07
Total do mês: 80
Relação Bairro/Quantidade
BAIRRO

QUANTIDADE

Jd. Val Paraíba

06

Jd. Ismênia

32

V. Tatetuba

08

V.Industrial

16

V. Ester

06

V. Tesouro

04

Jardim Americano

02

Jd. Olímpia

01

Jd. Santa Inês I

03

Jd. Copacabana

02

Relação Escola/Quantidade
ESCOLA

QUANTIDADE

Escola Estadual Prof. Juvenal Machado de Araújo

11

EMEF Prof. Leonor Pereira Nunes Galvão

17

EMEF Profa. Ilga Pluspatais

29

EMEF Prof. Hélio Augusto de Souza

08

Escola Estadual Profa. Ana Candida de Barros Molina

03

Escola Estadual Profa. Adélia Chucri Neme

07

Pincel Mágico

01

EMEF Profa. Palmyra Sant’Anna

03

Escola de Educação Infantil e Fundamental Despertar

01

Coordenação:
Compra de material pedagógico: 01
Reunião de Planejamento com Orientadoras Sociais: 04
Atendimento a responsáveis/cuidadores: está sendo realizado por atendimento remoto.

Atividades Desenvolvidas
1 | 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:
Conforme reunião e Ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavírus, 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 em domicilio.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

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

Conforme reunião e Ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavírus, com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. A Oficina de Inclusão Digital está suspensa e retornará após a Pandemia.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

3 | Oficina 1 de Recreação e 2 de Expressão Corporal
Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Oficina de 1 recreação e 2 expressão corporal
Descrição:

Conforme reunião e Ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavírus, com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. As Oficinas realizadas em parceria com a Fundação Cassiano Ricardo, está aguardando renovação do
contrato, o qual foi interrompido pela Pandemia. 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 %

4 | Grupo Temático com Crianças .
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:
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Completude: 0,00 %

5 | 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: 100,00
%

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

As crianças e adolescentes participaram do Projeto Santo de Casa - Figureiras de São José dos Campos, desenvolvido pelo Instituto Eco Cultura em uma
Ação Educativa Janelas de Conversa — Arte Figureira on-line. Foi enviado um link para os responsáveis acessarem os vídeos das figureiras Fátima Santos,
Luciana Melo e Cristina Quintino para aprender a técnica de modelagem e um kit “Mão na Massa - Modelagem em Argila" (porção de argila, potinhos de tinta
guache, palitos de dente e um folheto do coletivo Santo de Casa – Figureiras com texto de orientação para a execução da atividade), para confecção da peça
com a justificativa de que a modelagem em argila é uma modalidade artística que requer técnicas e encaminhamentos pontuais, para a aprendizagem de
procedimentos necessários para que eles se apropriassem gradativamente das construções de peças tridimensionais. Os objetivos da proposta são:
exploração do material em suas múltiplas possibilidades, apreciação das peças, modelagem em argila utilizando técnicas tradicionais na construção de peças
tridimensionais (orientação disponibilizada em vídeo pelas mestras figureiras de SJCampos/SP). Esta atividade propôs uma interação familiar que enriquece
os vínculos afetivos, proporcionando um momento de lazer e descontração.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

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

Conforme reunião e Ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavírus, com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos, conforme Decreto nº18476 18/03/2020 e nº 18479 de 23/03/2020. O atendimento individualizado com
crianças e adolescentes foi realizado através do grupo de WhatsApp para os que possuem deste meio de comunicação, visando manter o vínculo e a
proximidade, conforme prints de tela em anexo.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

8 | Atendimento Grupal - criança/adolescente
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Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Atendimento Grupal - criança/adolescente
Descrição:
Conforme reunião e Ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavírus com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos, conforme Decreto nº 18476 18/03/2020 e nº 18479 de 23/03/2020. O atendimento grupal com
criança/adolescente presencial está suspenso por tempo indeterminado.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 0,00 %

9 | 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: 100,00
%

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

Conforme reunião e Ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavírus, com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos, conforme Decreto nº 18476 18/03/2020 e nº 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 %

11 | Reunião com Família/Cuidador
Meta: 90% de participação dos familiares e cuidadores nas reuniões de familiares.
Etapa: Reunião com Família/Cuidador
Descrição:

Conforme reunião e Ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavírus com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos, conforme Decreto nº 18476 18/03/2020 e nº 18479 de 23/03/2020. A Reunião com Família/Cuidador
presencial está suspensa por tempo indeterminado.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 100,00
%

12 | Oficina Hora de Brincar
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Meta: Usuários com no mínimo 70% de frequência ao serviço
Etapa: Hora de Brincar
Descrição:
Conforme reunião e Ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavírus, com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. Para este período a aplicação da Oficina se deu à distância, as atividades 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. Cada criança e adolescente recebeu kits de apostilas, com materiais necessários para sua realização. Essas atividades foram desenvolvidas pelas
crianças, adolescentes e famílias em domicilio.
Para enriquecer o calendário de comemorações, as Orientadoras Sociais pesquisaram sobre o Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da
Informação que evidencia a função transformadora e estimulante das comunicações, da informação na sociedade e a necessidade universal de se comunicar
e cooperar através das fronteiras. Em uma breve reflexão sobre o tema e de forma lúdica propôs a brincadeira do telefone sem fio, que simboliza a
popularidade do telefone.
Em homenagem ao Dia do Trabalhador as Orientadoras Sociais orientaram sobre a origem da comemoração, estimulando para a brincadeira das profissões
que pode ser construído e adaptado conforme a disponibilidade de cada uma. O desenvolvimento da atividade proposta pede que desenhe no espaço ao
lado na folha qual será sua profissão quando crescer, leia e pinte as quadrinhas, descubra a profissão.
Com o objetivo de aprimorar os conhecimentos, desenvolveu-se o tema comemorativo de Dia das Aeromoças e Comissários de Bordo, data que é uma
homenagem a todas os profissionais responsáveis em garantir o conforto dos passageiros durante as viagens de avião. Para muitos viajar de avião é um
sonho a ser conquistado. As atividades desenvolvidas foram ligue as imagens correspondentes e dobradura de avião. Observando o texto, crie uma conversa
entre as Aeromoças e os Comissários de Bordo.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 100,00
%

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

Conforme reunião e Ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavírus, com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. Para este período a aplicação da Oficina se deu à distância, as atividades 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. Cada criança e adolescente recebeu kits de apostilas, com materiais necessários para sua realização. Essas atividades foram desenvolvidas pelas
crianças, adolescentes e famílias em domicilio. As Orientadoras Sociais desenvolveram o tema Dia do Sertanejo que começou a ser comemorado a partir da
década de 1960 e destacaram os pratos típicos deste movimento que são a macaxeira ou mandioca, milho e feijão-de-corda orientando sobre suas
caraterísticas e benefícios. As atividades desenvolvidas foram caça-palavras, descubra a imagem diferente, pinte a imagem, pinte os alimentos de origem do
milho, pinte e enumere a germinação do feijão. Como o Dia do Café Nacional é destaque no calendário de eventos do Brasil por iniciativa da Associação
Brasileira da Indústria de Café — ABIC, vale instruir as crianças e adolescentes do quão precioso é o produto brasileiro e suas propriedades, pois são diversos
os programas criados e implementados pela ABIC e focados na pureza, na qualidade e mais recentemente na sustentabilidade do café, criando em 1989, o
Selo de Pureza. As atividades desenvolvidas foram de caça-palavras dos itens que acompanham a hora do café, faça um acróstico com a palavra café, jogo
dos sete erros, colorir a imagem.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 100,00
%

14 | 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:
Conforme reunião e Ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavírus, com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. Para este período a aplicação da Oficina se deu à distância, as atividades 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. Cada criança e adolescente recebeu kits de apostilas, com materiais necessários para sua realização. Essas atividades foram desenvolvidas pelas
crianças, adolescentes e famílias em domicilio.
Neste mês que se comemorou o Dia do Oftalmologista as Orientadoras Sociais orientaram sobre sua prática, pois é desconhecido para muitas crianças e
adolescentes que não tem acesso ao atendimento por falta de informação, o qual pode ser na rede Pública de Saúde do Município e na Saúde Privada. É de
suma importância os cuidados com os olhos, dos exames periódicos e a manutenção de óculos e lentes de conato, pois sintomas simples podem não alertar
para a necessidade de se consultar com o especialista. As atividades a serem desenvolvidas foram de observar as características físicas e pintar, observe o
quadro e decore o de sua preferência, observe as partes que compõe o olho humano e complete a imagem.
No Dia Mundial de Higienização das mãos, nada mais apropriado neste período de Pandemia do Coronavírus que ressaltar a necessidade e importância de
se higienizar a todo momento, principalmente em ações pontuais na rotina como antes das refeições, quando usar o banheiro, quando manusear alimentos
dentro e fora da cozinha, ao cuidar de crianças e idosos, etc., pois é fundamental na prevenção das infecções. As atividades propostas foram de colorir a
imagem que ensina a forma correta de higienização das mãos e decore a imagem de higienização. Recorte e colagem sobre a limpeza das mãos, pinte a
imagem.
As Orientadoras Sociais destacaram o movimento que é uma campanha de incentivo à prática regular de atividades físicas em benefício da saúde, através do
Dia do Desafio que é realizado anualmente, com a proposta de que as pessoas interrompam suas atividades do dia a dia e pratiquem, por pelo menos 15
minutos de qualquer categoria de atividade física. Citaram as regras para a participação e de como se deu o início da campanha. As atividades deste tema
foram de pintar as modalidades de esporte de sua preferência, escreva o nome dos esportes olímpicos abaixo.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Completude: 100,00
%

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

Conforme reunião e Ofício da Secretaria de Apoio ao Cidadão foi realizado Plano Emergencial para enfrentamento da Pandemia do Coronavírus, com
estratégias para garantir a manutenção dos atendidos. Para este período a aplicação da Oficina se deu à distância, as atividades 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. Cada criança e adolescente recebeu kits de apostilas, com materiais necessários para sua realização. Essas atividades foram desenvolvidas pelas
crianças, adolescentes e famílias em domicílio. Em comemoração ao Dia das Mães as Orientadoras Sociais elaboraram a confecção de um Pano de Prato
artesanal que será decorado pelas crianças e adolescentes com canetas de tecido e um cartão comemorativo. Destacaram a origem desta festividade e sua
simbologia, o que justifica a comemoração em diversos países.

Pontos de Atenção:
Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto
39º Mês | ABR/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:
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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

Apostila da Oficina Segurança Alimentar 13 á 15 anos.pdf
Apostila Oficina Segurança Alimentar- 10 á 12 anos Tarde.pdf
Apostila da Oficina Segurança Alimentar 10 á 12 anos.pdf
Apostila Oficina Segurança Alimentar 06 á 09 anos.pdf
Apostila da Oficina Artesanato 13 á 15 anos .pdf
Apostila Oficina Artesanato 10 á 12 anos tarde.pdf
Apostila da Oficina Artesanato 10 á 12 anos .pdf
Apostila Oficina Artesanato- 06 á 09 anos.pdf
Apostila da Oficina Hora do Brincar 13 á 15 anos .pdf
Apostilas Oficina Hora do Brincar 10 á 12 anos-Tarde.pdf
Apostila da Oficina Hora do Brincar 10 á 12 anos .pdf
Apostilas Oficina Hora do Brincar 06 a 09 anos.pdf
Apostila da Oficna Cuidados com o Corpo 13 á 15 anos .pdf
Apostila Oficina Cuidados com Corpo- 10 á 12 anos- Tarde.pdf
Apostila da Oficina Cuidados com o corpo 10 á 12 anos.pdf
Apostila Oficina Cuidados com o Corpo-06 á 09 anos.pdf
Relação de Atendidos OSC- Escola.pdf
Listagem de Abril.pdf
Lista de Entrega de Apostilas.pdf
Lista de Devlução de Apostilas.pdf
Grupo Temático Intergeracional.pdf
Relatório FOTOS Print de Tela do Grupo WhatsApp com Crianças Adolescentes-compactado (1).pdf
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Nome

Observações

Relatório Fotos Devolução e Entrega de Apostilas.pdf
Relatório Fotos Confecção de Apostilas.pdf
Relatório Fotos Atividades Domiciliar OSC.pdf
Relatório Fotos Confecção de Apostilas.pdf
FOTOS Print de Tela Grupo WhatsApp Business Responsáveis Cuidadores.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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