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Relatório de Atividades 

 
De 07 de Janeiro de 2019 a 31 de Janeiro de 2019 

 
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

 

1. -  IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA 

1.1. Nome da Organização: Centro Comunitário Badi 

1.2. Endereço: Avenida Professor Adib Chaib, nº 1.000 

1.3. Bairro: Vila Pichatelli/Aterrado 

1.4. CEP: 13.801-300 

1.5. Fone: (19) 3804 - 4105 

1.6. E-mail: ccbadi@uol.com.br 

1.7. Registros em Órgãos Públicos:  

1.7.1. Em Mogi Mirim:  

Conselho Municipal de Assistência Social.  

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

1.7.2. Em Aguai: 

Conselho Municipal de Assistência Social 

1.7.3. Em Artur Nogueira: 

Conselho Municipal de Assistência Social 

1.7.4.Estadual: 

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. 

1.7.5. Público Alvo da Entidade: Crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, 15 a 17 anos  e 

idosos acima de 60 anos. 

1.7.6. Área de atuação: 

Entidade de atendimento. 

1.7.7. Representante Legal: Jefferson Magela Filho 

1.7.7.1. Endereço: Rua Curitiba, 94 – Jardim Nova Mogi, Mogi Mirim/SP 

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. 

1.7.7.2.CNPJ: 05.686.828/0001-69 

1.7.7.3. Mandato da Diretoria: 26/06/2018 à 26/06/2021 

 

2. -  IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE – ARTUR NOGUEIRA – SÃO PAULO 

2.1. Nome: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SCFV 

2.2. Endereço: Avenida Fernando Arens, nº 45 

2.3. Bairro: Centro 

2.4. CEP:13160-000  

2.5. TELEFONE: (19) 3827-9700  

2.6. E-mail: admbadiartur@gmail.com 

2.7. TÉCNICO RESPONSÁVEL: Ana Teresa Brito – Articuladora/Assistente Social 

mailto:ccbadi@uol.com.br
https://cep.guiamais.com.br/cep/13160-000
https://www.google.com.br/search?source=hp&ei=aVhhXLSYGZ3B5OUPs8ic2A0&q=telefone+do+centro+de+convivencia+de+artur+nogueira&btnK=Pesquisa+Google&oq=telefone+do+centro+de+convivencia+de+artur+nogueira&gs_l=psy-ab.3..33i22i29i30.890.16069..16394...13.0..0.231.6242.40j20j1......0....1..gws-wiz.....6..35i39j0j0i67j0i131j0i131i67j0i30j0i10j0i22i30j33i160.MNiKmvLXIrE
mailto:admbadiartur@gmail.com
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3. -  OBJETIVOS E FINALIDADES DO PROGRAMA: 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 Oferecer Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e 
Comunitários para grupos de crianças, adolescentes, jovens, adultos  e idosos, 
visando garantir aquisições progressivas, de acordo com seu ciclo de vida, 
promovendo a autonomia, a inclusão social e melhora na qualidade de vida, 
atendendo ao pressuposto da Resolução CNAS 109 de 11 de novembro de 2009 e 
suas alterações como Serviço de Proteção Social Básica. 

 

3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de 
crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; 

 Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o 
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;  

 Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e 
adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, 
talentos e propiciar sua formação cidadã;  

 Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a 
compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo.  

 Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional; 

 Contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo;  

 Assegurar espaço de encontro para os (as) idosos (as) e encontros intergeracionais de 
modo a promover a sua convivência familiar e comunitária; 

 Detectar necessidades e motivações e desenvolver potencialidades e capacidades para 
novos projetos de vida; 

 Propiciar vivências que valorizam as experiências e que estimulem e potencializem a 
condição de escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e 
protagonismo social dos usuários. 

 

4. - CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA SELEÇÃO DA DEMANDA 

O levantamento da demanda  foi realizado com as famílias que já frequentavam o 
serviço, através dos antigos cadastros foram realizados contatos telefônicos para 
agendamento dos  atendimentos e entrevista individual para a avaliação da identificação do 
público alvo e prioritário.   

Nesse período inicial da execução do projeto houve reunião com a rede 
socioassistencial para apresentação da Instituição e apresentação do Plano de trabalho a ser 
executado no municipio, bem como  a articulação em relação ao  público ao qual poderá ser  
encaminhado para participar do  SCFV , essas reuniões aconteceram com as equipes do 
CRAS, CREAS e do Conselho Tutelar.  

Houve o encaminhamento do grupo do ação,   jovem para participar da reunião. 
Ocorreu uma demanda espontânea que procurou o serviço a título de conhecimento 

sobre as atividades desenvolvidas pelo projeto essa demanda são crianças e adolescentes 
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que se encontram em situação de trabalho infantil, que ao passar pela rua do projeto 
adentraram ao espaço sendo lhes apresentado as atividades e realizado devidamente a ficha 
de inscrição.  
 

5. - DESCRIÇÃO DA  ATIVIDADE REALIZADA: 
  

 Capacitação sobre o SCFV e Programa Criança Feliz; 

 Interação da equipe; 

 Inserção de usuários ao SCFV; 

 Apresentação e conhecimento do espaço das atividades; 

 Reunião da equipe; 

 Reunião com a rede socioassistencial; 

 Planejamento Semanal; 

 Atendimento com a Equipe Técnica conforme a demanda; 

 Atividades lúdicas e brincadeiras; 

 Filmes: “Sessão Cinema”: Trabalhando a temática emoções; 

 Roda de Conversa e Dinâmicas. 
 

6. -  PÚBLICO ALVO:  
Crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, adolescentes de 15 a 17 anos, idosos acima de 60 
anos e jovens e adultos; 
 
7. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO:  
 
Crianças, adolescentes até 100, jovens e adultos até 60 e idosos até 40  vagas. 
 
8. -  META PACTUADA: 
Crianças, adolescentes até 100; 
Jovem e adultos até 60; 
Idosos acima de 60 anos até 40 vagas. 
 
8.2 – PÚBLICO ATENDIDO: 

Foram realizadas o total de 45 inscrições, sendo 26 idosos, 08 crianças, 11 
adolescentes. 
Participaram das atividades desenvolvidas, 26 idosos, 05 crianças e 10 adolescentes. 

Também participamos da  oficina 21- usuários adultos do Programa Renda Cidadã. 
 

9. - COMO OCORREU A PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS 

Público de 06 a 15 anos –  Em virtude  do início do projeto e da baixa demanda para 
realizarmos a separação da turma por faixa etária, esse  grupo participou  das atividades 
juntos.  A frequência dessa faixa etária não tem sido assídua, e sim diversificada. As 
atividades estão separadas por período da manhã e tarde, sendo esses atendidos nos dias: 
segunda-feira, quarta-feira, sexta feira.  

Público idosos acima de 60 anos  -  O grupo de idosos ocorre toda segunda-feira e 
quarta-feira no período da tarde. Houve a abertura de inscrição para os mesmos dias 
supracitados, porém para o período da manhã em virtude da grande demanda que já possui 
nesse grupo.  
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No dia 28 de janeiro foi   realizado a oficina com os 21 - usuários do Programa Renda Cidadã,  
Assistente Social responsável pelo projeto a Sra. Teresa realizou as devidas  orientações e 
após o grupo participou de um delicioso lanche. 
 

10. -  Avaliação e monitoramento 

Objetivos 

Específicos 

Periodicidade 

do 

Monitoramento 

e avaliação 

Indicador 

 

Quantitativo 

 

Qualitativo 

Métodos 

Utilizados 

Complementar 

as ações da 

família e 

comunidade na 

proteção e 

desenvolviment

o de crianças e 

adolescentes no 

fortalecimento 

de vínculos 

familiares e 

sociais; 

 

 

 

Semanal 

 
 
 
 
 

Quantidade 
de usuários 
atendidos 

15 

 
 
 
 
 
 

Crianças 
06 a 15 anos 

 
12 grupos 

socioeducativo 

Sejam protegidos 

socialmente por 

suas famílias e 

comunidades, bem 

como acessem 

serviços, 

programas e 

equipamentos 

públicos. 

 

 

 

Grupos 

socioeducativo

s 03 vezes por 

semana; 

 

Valorizem a 

diversidade de 

opiniões e a 

resolução 

negociada de 

conflitos; 

 

Assegurar 

espaços de 

referência para 

o convívio  

grupal, 

comunitário e 

social e o 

desenvolvimento 

de relações de 

afetividade, 

solidariedade e 

respeito mútuo; 

 

 

 

 

semanal 

 
 
 
 
 
 

Quantidade 
de usuários 
atendidos 

 
 

 
 
 
 
 
 

Idosos acima de 
60 anos 

 
06 - grupos 

socioeducativos 

Sintam-se 

acolhidos e 

integrados; 

 

 

 

Grupos 

socioeducativos 

02 -vezes por 

semana 

Convivam num 

ambiente saudável, 

de respeito e 

valorização das 

diversidades 

étnicas, raciais, 

religiosas e 

sexuais; 

Possibilitar a 

ampliação do 

universo 

informacional, 

artístico e 

cultural das 

crianças e 

 

 

 

semanal 

 
 
 
 
 
 

Quantidade 
de atividades 

 

 

 

18 atividades 

Expressem-se por 

meio de 

brincadeiras e 

atividades lúdicas, 

ressignificando e 

simbolizando as 

experiências 
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adolescentes, 

bem como 

estimular o 

desenvolviment

o de 

potencialidades, 

habilidades, 

talentos e 

propiciar sua 

formação 

cidadã, e aos 

jovens a 

formação geral 

para o mundo 

do trabalho; 

realizadas realizadas 

 

vividas; Atividades 

culturais, 

esportivas e 

artísticas  

 

Expandam seus 

universos artísticos 

e culturais, assim 

como habilidades, 

talentos e aptidões; 

Promover 

cursos e oficinas 

de geração de 

renda que visam 

o 

empoderamento 

familiar, a partir 

do resgate da 

autoestima e da 

dignidade 

humana por 

meio da 

qualificação e 

capacitação 

profissional; 

 

 

 

mensal 

 
 
 

Quantidade 
de cursos e  

oficinas 
realizadas 

 

 

01 Oficina 

 

 

 

 

Tenham maior 

conhecimento e 

capacidade de 

análise crítica da 

realidade; 

 

 

Cursos e 

oficinas 

Possam buscar 

novas alternativas 

de geração de 

renda; 

Fornecer os 

insumos e 

materiais 

necessários a 

execução das 

oficinas e 

palestras; 

 

 

mensal 

 
 
 

Quantidade 
de lanches  e 

material 

 

18 vezes servido 

o Lanches 

Sejam garantidos 

aos usuários e suas 

famílias, materiais e 

insumos necessários 

às oficinas e 

palestras 

executadas. 

 

 

, 

 

18 vezes 

utilizados os 

Materiais 

 
Observação: Os Cronograma do Lanche se encontra no Anexo I. 

 

 
11. - ORIENTAÇÃO / ENCAMINHAMENTO DADO ÀS PESSOAS: 
 

 Inscrição dos usuários; 
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 Acolhida e escuta qualificada, para a realização de triagem das famílias 
beneficiarias do SCFV; 

 Orientações e informações sobre os projetos e os programas desenvolvidos pela 
instituição; 

 Acompanhamentos individuais família e crianças; 

 Atendimento particularizado com crianças/adolescentes e idosos, orientando na 
resolução de conflitos; de acordo com a demanda espontânea e específica; 

 Encaminhamentos e contato telefônico com a equipe técnica da rede 
socioassistencial, para a discussão de casos; 

 Realização de atendimento familiar e auxílio na resolução de conflitos; 

 Realização de entrevistas familiares para levantamento e registro de informações 
das crianças/famílias referente: vulnerabilidades e demandas, contexto familiar e 
comunitário; 

 Acompanhamento dos encaminhamentos realizados; 

 Observação e intervenção do comportamento em grupo; 

 Orientar as famílias no atendimento sobre seus direitos e deveres; 

 Realização de visitas domiciliares, a fim de conhecer a realidade social das 
crianças; 

 Acompanhamento junto à família, visando o acolhimento; 

 Apresentar a instituição para rede socioassistencial e participar das reuniões da 
rede. 

 

 

 
 
12. – CRONOGRAMA SEMANAL 

 
 
 
13. - RECURSOS HUMANOS:  
 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA
Manhã 8:00 ás 11:00 Manhã 8:00 ás 11:00 Manhã 8:00 ás 11:00 Manhã Manhã 8:00 ás 11:00

Adolescente  Adolescentes  Idosos Planejamento Semanal  Crianças
Idosos Criança  Crianças Adolescentes

Lanche 9:45 ás 10:00 Lanche 9:45 ás 10:00 Lanche 9:45 ás 10:00 Lanche 9:45 ás 10:00
CONTINUAÇÃO ATÉ AS 11:00 CONTINUAÇÃO ATÉ AS 11:00 CONTINUAÇÃO ATÉ AS 11:00 CONTINUAÇÃO ATÉ AS 11:00

Organização sala/ Relatório Organização sala/ Relatório Organização sala/ Relatório Organização sala/ Relatório

ALMOÇO DA EQUIPE ALMOÇO DA EQUIPE ALMOÇO DA EQUIPE ALMOÇO DA EQUIPE ALMOÇO DA EQUIPE 

Tarde 13:00 ás 16:00 Tarde 13:00 ás 16:00 Tarde 13:00 ás 16:00 Tarde Tarde 13:00 ás 16:00
Adolescente  Adolescentes  Idosos Reunião da Equipe  Crianças

Idosos Criança  Crianças VISITAS Adolescentes
Lanche 14:45 ás 15:00 Lanche 14:45 ás 15:00 Lanche 14:45 ás 15:00 Lanche 14:45 ás 15:00
CONTINUAÇÃO ATÉ AS 16:00 CONTINUAÇÃO ATÉ AS 16:00 CONTINUAÇÃO ATÉ AS 16:00 CONTINUAÇÃO ATÉ AS 16:00

Organização sala/ Relatório Organização sala/ Relatório Organização sala/ Relatório Organização sala/ Relatório

Acolhimento Supervisão Reunião CRAS Supervisão Acolhimento 
PSICOSSOCIAL Criança Feliz - TARDE 15 em 15 dias Criança Feliz - Tarde PSICOSSOCIAL

Dia todo 13:00 ás 14:00 Dia todo
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Nome Função no 
Programa 

Forma de 
Contratação 

Carga Horária 
Semanal 

Fernanda Ruth Marcineiro Coordenadora CLT 40 - hrs 

Alessandra de Almeida Assistente Social CLT 30 - hrs 

Thaís do Couto Psicóloga CLT 30 - hrs 

Ana Teresa B. P da Silva Articuladora Social RPA 10 -  hrs 

Karen Zanforlim Miguel Educador social CLT 40 - hrs 

Maria Lucia Fetzner da Cruz Educador Social CLT 40 - hrs 

Thiago Costa Daliessi Administrativo CLT 40 - hrs 

Maria Rosemárcia Macedo de Taima Serviços gerais CLT 40 - hrs 

 
14. - ABRANGÊNCIA TERRITORIAL:  
 
Área urbana e rural. 
 
15. - INFRAESTRUTURA 
 
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo esta  sendo executado em prédio 
público com a 07 Salas, 02 banheiros, 01 recepção, 02 banheiros e uma área grande. Os 
materiais e espaços são compartilhados com o Programa criança Feliz. 
 
16. -  Material Permanente: 

Os materiais permanentes disponibilizados para  a execução do Programa são cedidos pela 

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira,  sendo eles: 

 

RECEPÇÃO: 

Patrimônio Número Quantidade 

Armário 15451 1 

Bebedor 15300 1 

Cadeira 021952 1 

Cadeira 10933 4 

Cadeira 021937 1 

CPU 30336 1 

Mesa 10648 1 

Monitor 30342 1 

 

SALA DE INFORMÁTICA: 

Patrimônio Número Quantidade 

Baias 023012 1 
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Baias 023009 1 

Baias 023010 1 

Baias 023011 1 

Baias 023026 1 

Baias 023008 1 

Baias 023018 1 

Cadeiras 021958 1 

Cadeiras 021897 1 

Cadeiras 15004 1 

Cadeiras 021947 1 

Cadeiras 021925 1 

Cadeiras 021972 1 

Cadeiras 021939 1 

CPU 30331 1 

CPU 30323 1 

CPU 30329 1 

CPU 30330 1 

CPU 30338 1 

CPU 30336 1 

CPU 30326 1 

Monitor 30353 1 

Monitor 30348 1 

Monitor 30350 1 

Monitor 30346 1 

Monitor 30340 1 

Monitor 30343 1 

Monitor 30349 1 

 

COZINHA: 

Patrimônio Número Quantidade 

Armário  10405 1 

Armário 26668 1 
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Armário 9558 1 

Fatiador de Frios 29250 1 

Fogão 7801 1 

Fogão Industrial 26596 1 

Fogão Industrial 8136 1 

Freezer 28316 1 

Geladeira 18683 1 

Máquina de Lavar 019424 1 

Mesa c/6 cadeiras 7895 1 

Microondas 28315 1 

 

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE: 
 

Patrimônio Número Quantidade 

Estante 13736 1 

Armário de ferro 10767 1 

Maca 26605 1 

 
 
 
 
SALA DE BRINQUEDO / LEITURA: 

 

Patrimônio Número Quantidade 

DVD 26695 1 

Armário de arquivo 25443 1 

Armário de arquivo 25442 1 

Display para leitura 18023 1 

Display para leitura 17775 1 

Estante 26670 1 

Estante 26673 1 

Estante 21589 1 

Mesa 7429 1 

Mesa 7432 1 

Mesa 26685 1 

Mesa 26717 1 

 

 

17. - ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS:  
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S
e
rv

iç
o
 I

Item de Despesa Valor Mensal Valor Anual Valor Mensal Valor Anual

Recursos Humanos 18.316,80R$       219.801,60R$   219.801,60R$     

Material de Consumo 12.550,00R$       150.600,00R$   150.600,00R$     

Materiais de Terceiro 27.530,00R$       330.360,00R$   330.360,00R$     

Materiais de Terceiro Mês de Agosto parcela única 6.400,00R$       6.400,00R$         

Materiais de Terceiro Mês de outubro parcela única 6.300,00R$       6.300,00R$         

Utilidade Publica 150,00R$            1.800,00R$       1.800,00R$         

715.261,60R$   715.261,60R$     Total Serviço I

Total

Quadro Resumo do Serviço/Projeto

Recurso Federal -Ass. Social Recurso Proprio

 
 
18. - METODOLOGIA DO TRABALHO 
 
 No mês de janeiro de 2019 deu- se início as atividades do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos no Município de Artur Nogueira, através do  Chamamento Público. 
Neste mês foram atendidos um total de 32 -  idosos e 04 -  crianças e 08 -  adolescentes e o 
grupo do renda cidadão composto por 21 – usuários. 
 As atividades deram inicio no dia 04 de janeiro, onde toda a equipe passou por uma 
capacitação pela equipe da Assessoria Apoio Plus, que proporcionou toda orientação e 
informação quanto a execução do serviço, bem como as responsabilidades e atribuições de 
cada profissional no desenvolver de suas atividades, sendo entregue um impresso do caderno 
sobre os princípios fundamentais e algumas reflexões no que tange o trabalho e objetivo do 
SCFV. Ressalta-se, contudo, que também estavam presentes a equipe do Programa Criança 
Feliz contratada pela mesma Instituição e que executará suas atividades no mesmo espaço 
que o SCFV.  
  Já no dia 07 de janeiro de 2019, a mesma assessoria supracitada, disponibilizou aos 
profissionais do Criança Feliz e SCFV uma capacitação sobre as atividades e execução do 
Programa Criança Feliz no município de Artur Nogueira. Foi salientado que o objetivo de estar 
presente toda a equipe de ambos os projetos, era para que houvesse uma integração e que 
todos pudessem obter informações quanto às atividades que estarão sendo realizadas dentro 
do projeto. 
 Neste mesmo dia e percorrendo até o dia 09 de janeiro de 2019, a equipe iniciou a 
preparação do espaço local da execução atividades, estando todos envolvidos no 
levantamento de materiais e equipamentos existentes, assim como reorganizando os espaços 
conforme as atividades a serem realizadas. 
 No dia 09 de janeiro a equipe técnica se reuniu com a equipe para montarem o 
planejamento da semana. 

 As atividades ao público deu se início em 14 de janeiro com o grupo dos idosos   

No dia 16 de janeiro  deu – se inicio as atividades socioeducativas com as crianças e 
adolescentes . 

 No dia 17 de janeiro as educadoras realizaram atividades com dois adolescentes que 
compareceram, utilizando de brincadeiras lúdicas e jogos como forma de resgatar a infância e 
a importância do brincar. Nesta semana, o SCFV começou a receber a demanda e seu 
público prioritário, através de demanda espontânea  e de pessoas que quiseram conhecer o 
espaço as  quais  as atividades estarão sendo  realizadas . Também teve algumas pessoas 
que foram encaminhadas pela rede socioassistencial  e demais equipamentos do município. A 
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partir deste momento a equipe técnica começou a montar o cronograma comas atividades a 
serem desenvolvidas. 

 Além das atividades desenvolvidas, houve a interação da equipe para com os 
atendidos, de modo que gradativamente eles pudessem  estabelecer vinculos com os 
profissionais e se sentissem  pertencentes ao espaço a eles proporcionado. 
 A equipe do SCFV se reuniu no dia 17 de janeiro para realização do Planejamento 
Semanal e discutirem alguns pontos a serem melhorados durante a execução do trabalho.  
 As educadoras sociais apontaram a dificuldade do trabalho com os adolescentes que 
foram inseridos no SCFV, destacando que todos apresentam comportamentos agressivos e 
que  a todo  momento  estava sendo necessário a intervenção de ambas nas situações de 
conflito. No entanto, reconhecem que muito dessas problemáticas ocorrem em virtude da 
vivência de rua a qual esses adolescentes possuem, além de trazerem em seu contexto 
sociofamiliar algumas situações de violência verbal, física e algumas negligências. Também 
destacaram que a atividade voltada a esse público tem que ser atrativa e lúdica. 
 A dupla psicossocial apontou a necessidade das educadoras terem essa reflexão em 
seu cotidiano de trabalho, destacando que o público a ser atendido pelo SCFV será de 
pessoas em situação de algumas vulnerabilidades sociais, incluindo as violações de direitos, 
bem como violência cotidianamente sofrida pelos seus responsáveis e/ou cuidadores. 
Ressaltou-se, ainda, que todas as informações gravosas em que as educadoras identifiquem 
no cotidiano de suas atividades, é imprescindível contato direto com a equipe técnica para 
que dessa forma sejam realizadas as intervenções e encaminhamentos necessários perante 
as situações. 
 Diante do trabalho até aqui desenvolvido, observa-se a contínua necessidade de 
discussão com a equipe do SCFV para o bom desenvolvimento das ações com o público 
atendido. A estrutura do trabalho tem tomado sua forma gradativamente, estando em 
construção diária, sendo necessário se renovar conforme as necessidades da demanda 
futura, para que seja possível alcançar os objetivos propostos no Plano de trabalho para esse 
município. 

 Em 21 de janeiro tivemos a realização das atividades do SCFV com o grupo de 
crianças/adolescentes e idosos nos dois períodos, ambos os grupos separados.  

No dia 22 de janeiro a dupla Psicossocial realizou busca ativa e visita domiciliar para 
contatar os responsáveis dos adolescentes que já fizeram inscrição do SCFV. Foram 
realizadas visitas a sete crianças e adolescentes, sendo que foram encontrados os 
responsáveis de dois adolescentes. Durante essas visitas foi notório identificar que todos os 
demais adolescentes permanecem sozinhos e por vezes na rua estando ociosos e sem o 
devido respaldo. A dificuldade encontrada até então conseguir falar com  esses responsáveis 
para que seja possível a participação dessas crianças e adolescentes no projeto. Vale apontar 
que a equipe psicossocial tem efetuado contato telefônico com os familiares, contato com a 
rede socioassistencial a fim de sanar essa dificuldade.  

 Em 23 de janeiro compareceram 09 idosos para as atividades, sendo um no período da 
manhã e oito no período da tarde. Em ambos os períodos, as educadoras trabalharam 
atividades manuais, confeccionando chapeuzinho de barbante, sendo esta uma atividade 
sugerida pelos participantes deste grupo. No período da tarde, além desta atividade também 
houve uma roda de conversa onde foi discutido sobre os direitos dos idosos, onde todos 
demonstraram bastante interesse no tema abordado, interagindo positivamente.  
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 Já as atividades com as crianças e adolescentes no período da manhã foram à 
confecção de argolas de papelão para ser utilizadas nas próprias brincadeiras dentro das 
atividades do SCFV. Teve como objetivo o trabalho mutuo e em equipe, cada um respeitando 
seu espaço e as suas particularidades . No período da tarde, foi realizada a atividade de 
confecção de chapeuzinhos de barbante, a mesma utilizada com o grupo de idosos, o que 
teve boa aceitação por todas as crianças e adolescentes.  
 No dia 23 de janeiro a dupla psicossocial esteve presente na reunião de apresentação 
do SCFV no CRAS. A coordenadora do CRAS, Simone, apresentou a equipe técnica, bem 
como repassou as informações necessárias quanto às atividades e grupos já executados pelo 
PAIF. Ficou estabelecido uma reunião de articulação e discussão de caso com a rede 
socioassistencial, e quinzenalmente uma reunião da equipe do SCFV somente com a 
coordenação do CRAS. Também estabelecemos uma reunião com a assistente social Tereza 
que está à frente do grupo com os adolescentes do Programa Ação Jovem, de modo que 
possamos organizar encontros e oficinas.  

 No dia 24 de janeiro a Simone coordenadora do CRAS esteve no SCFV para passar as 
devidas orientações e direcionamentos para a dupla psicossocial, quanto ao sistema MITRA( 
sistema disponibilizado pela prefeitura para informações dos usuários). 
 Neste mesmo dia houve a reunião de Planejamento Semanal das atividades a serem 
executadas e pautado a necessidade das educadoras alinharem suas atividades de acordo 
com o caderno de orientação do SCFV. 
 No dia 25 de janeiro compareceram para as atividades 07 adolescentes, sendo 04 no 
período da manhã e 03 no período da tarde. As educadoras sociais realizaram atividades 
livres conforme  o planejamento e após a  psicóloga sugeriu uma atividade mais interativa e 
dinâmica utilizando bexigas com água.  
 No dia 28 de janeiro iniciou-se a semana de atividades com o grupo de crianças e 
adolescentes no período da manhã e o grupo de idosos no período da tarde.  

 Estiveram presentes 05 crianças, essas que acabaram comparecendo em dia errado, 
porém as educadoras sociais preparam uma atividade alternativa de modo que pudesse 
interá-los e reforçando os dias e horários de suas atividades, pois havia alguns que estavam 
confusos sobre isso.  
 No período da tarde, compareceram para a atividade 22 - idosos. Neste dia ocorreu o 
bingo, um dia muito esperado por eles.  
 No dia 29 de janeiro, compareceram para as atividades 03 crianças e adolescentes, 
sendo 02 no período da manhã e 01 no período da tarde. As atividades realizadas não 
contemplaram as que estavam planejadas no cronograma.  

 Também neste dia, ocorreu a reunião e oficina temática com o grupo de pessoas 
beneficiárias do Programa Renda Cidadã. A condução do grupo ficou sob responsabilidade da 
assistente social do CRAS, Tereza. O grupo ocorreu no espaço de convivência e após as 
tarefas e palestra realizada foi servido o lanche para os participantes.  
 Em 30 de janeiro houve atividades com o grupo de crianças e adolescentes e idosos. 
Sendo que participaram quatro crianças e adolescentes e 16- idosos.  
 Com o grupo de crianças e adolescentes foram realizadas as atividades previamente 
planejadas, sendo trabalhada com elas a atenção, coordenação, limites, competitividade.  
  

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
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 Conforme Plano de trabalho apresentado por esta OSC, em todos os encontros foi 
realizado o lanche com uma excelente qualidade tendo  em seu cardápio sempre o salgado, 
bolo, suco e uma fruta com variedade a cada encontro. 
 Realizamos a compra de todo material necessário para as atividades a serem 
realizadas, bem como os materiais de higiene e limpeza. 
 Durante o primeiro mês de execução do projeto foi notório identificar a territorialidade, 
público que já frequentava o serviço, bem como as dificuldades e demandas a serem 
repensadas para a articulação das atividades a serem executadas nos meses posteriores. 
 Foi possível identificar que o SCFV se encontra na área central , sendo que o público 
prioritário esta na área mais distante  ao serviço oferecido o que acaba acarretando uma baixa 
adesão para participarem do projeto devido a locomoção para crianças, adolescente e idosos. 
 Para atender aos idosos a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 
disponibiliza o veículo para buscar os usuários de Segunda e quarta- feiras no período da 
tarde. 
 Outra dificuldade identificada neste período refere-se aos encaminhamentos do CRAS 
ao SCFV.  Mesmo com reuniões periódicas e discussões com a equipe do CRAS e CREAS 
até o momento o público encaminhado consiste em um número irrisório, sendo esta situação 
pontuada em reunião junto aos equipamentos socioassistenciais. Diante da situação, no final 
do mês de janeiro a equipe do CRAS forneceu uma lista com um público evadido do 
programa renda cidadã e ação jovem, além disso, ficaram de  realizar um levantamento das 
famílias do PAIF que também é um público a ser atendido pelo SCFV.  
 Vale ressaltar que infelizmente não foi possível atingirmos nossa meta, tendo em vista 
as  dificuldades acima apresentada. 
 Aproveitamos para pontuar também que ao assumirmos  o SCFV no município o prédio  
onde as  atividades deverão ser executadas que já  se encontrava alguns colaboradores  que 
realizaram atividades similar ao nosso projeto, e que percebemos um pouco de rejeição por 
parte da equipe, porém este fato esta sendo acompanhado pela secretária do município a 
qual estará realizando as devidas mudanças para que esta entidade consiga realizar o 
proposito apresentado. 
 Por fim, apresentamos as atividades realizadas nesse primeiro momento, porém 
salientamos que a equipe já esta buscando alternativas para reverter essa situação e 
conseguir atender o maior numero possível de atendimentos a essa meta pactuada. 
 

 

 
 

____________________________________ 
Jefferson Magela Filho 

Presidente do Centro Comunitário BADI 
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ANEXO I  
Listagem dos atendidos  

 
 GRUPO DE IDOSOS 
 

NOME DATA DE NASCIMENTO NIS 

Geni Alves dos Anjos 04/01/1955 161794325 

Maria de Alvarenga de Oliveira 24/10/1944 12047033472 

Leonidia Conceição Silva de Souza 09/07/1942 23810659556 

Maria Aparecida Monteiro dos Santos 04/01/1953 10825024924 

Maria Aparecida Ferreira 07/11/1946 23812572873 

Sebastiana aparecida Araújo 08/12/1957 10881864258 

Benedita de Lima Lavoura 21/07/1944 20142052226 

Yolanda Barbosa de Moraes 09/09/1944 23805055478 

Benedita Floriano da Silva Fascine 30/08/1951 PROVIDENCIAR 

Dulce Aparecida Alves da Rocha 20/06/1956 10380486366 

Benedita Cecília Prado de Almeida 10/08/1951 20935202735 

João de Almeida 08/01/1938 20935202727 
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Gelson Rosseti 27/10/11954 10697485533 

Elisete Barroso Lopes 05/08/1943 PROVIDENCIAR 

Maria Iracema dos Santos 29/06/1947 16519469808 

Terezinha Stefanini 04/11/1954 20660075762 

Aide da Silva Soares 28/05/1958 PROVIDENCIAR 

Angelita Cardoso Macedo 22/01/1947 21250488933 

Célia Henrique da Silva 24/01/1956 21024318828 

Dulcinda Aparecida Elias Nunes 17/07/1945 10870647986 

Iva Posa de Oliveira 10/06/1953 16270478066 

Dalva Daré Fernandes 27/12/1937 23850936720 

Nair José Matias 07/03/1958 PROVIDENCIAR 

Maria Aparecida de Almeida Jonas 25/04/1935 PROVIDENCIAR 

Neusa Aparecida Martins Costa 02/07/1958 PROVIDENCIAR 

Laura Costa de Oliveira 04/06/1939 PROVIDENCIAR 

 
 
 
 

GRUPO DE ADOLESCENTES 

NOME DATA DE NASCIMENTO NIS 

Jhonatan de Oliveira Dias Leite 03/03/2002 20088435770 

André Carlos da Silva Santos 27/10/2006 21243855950 

Mateus Alves da Silva 14/02/2006 23627607976 

Talia Cristina Fontanin 08/05/2003 16632495398 

Gustavo Teles Barbosa Não soube informar Não soube informar 

Bruno Oliveira de Freitas 27/02/2004 16142871067 

Ingrid Sara Vitor 18/12/2006 PROVIDENCIAR 

Bianca Oliveira dos Santos 26/03/2002 21257614942 

Gustavo dos Santos Alves Souza 30/01/2006 PROVIDENCIAR  

Evelyn Cristina de Jesus Aparecido de Melo 12/07/2005 PROVIDENCIAR 

Débora Jacques dos Santos 03/01/2003 PROVIDENCIAR 

Cleiton Trindade Pereira 23/05/2005 PROVIDENCIAR 

Isac da Silva Alves 06/06/2005 16340731857 

Luiz Fernando Campos Lopes 12/04/2005 16457058052 

Raiane Oliveira Rodrigues 11/11/2005 PROVIDENCIAR 

Julia Miranda 17/02/2003 23778473685 
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Miguel Antonio Santos de Toledo 27/12/2016 PROVIDENCIAR 

Emily Vitoria Alves dos Santos 02/10/2002 1282704825802 

 

 GRUPO DAS CRIANÇAS 

Lucas Daniel Alves da Silva 30/08/2009 16515398698 

Luan Dutra Barbosa NÃO SOUBEINFORMAR Não soube informar 

Kauan Dutra Barbosa NÃO SOUBE INFORMAR Não soube informar 

Indiara Vitoria Vitor Rodrigues 19/11/2008 16334881958 

Haríssa Isabele dos Santos 26/09/2008 21246406154 

Davi da Silva Alves 29/08/2011 23839540948 

Gustavo Henrique Gerônimo 21/08/2010 PROVIDENCIAR 

Tauan Ferreira Santos 14/04/2009 16690888313 

Lucas Henrique Rodrigues 21/07/2007 16516741965 

Iza Beatriz Santos Lima 09/01/2013 22024044963 

Kaiury Alves de Oliveira 25/04/2011 22008857084 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Anexo II 
Fotos e Figuras do Serviço 

 
RECEPÇÃO 
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SALA PSICOSSOCIAL 
 
 

 
 

SALA COORDENADOR 
 

 
 
 
 

COZINHA 
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SALA DOS TRABALHOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 

 

 
 

 
 
 
 

ESPAÇO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV 
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ATIVIDADES COM OS IDOSOS 
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ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES  
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REUNIÃO DE PLANEJAMENTO SEMANAL 

 
 
 
 

 
 


