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Relatório de Execução do Objeto – Período de Janeiro à Dezembro de 2020  

1. Identificação: 

1.1. Nome Da Organização: Associação dos Moradores do bairro Mollon – AMOBAM 

1.2. Endereço: Rua Atílio Bagarolo Nº 54 

1.3. Bairro: Mollon IV         

1.4. Cep: 13456-555      

1.5. Fones: 3457-2406 / 3626-0276 

1.6. E-mail: amobam@amobam.org 

1.7. Número Do Termo De Fomento Ou De Colaboração: Termo de Colaboração n° 

11/2019 – Aditamento 102/2020 

2. Público Alvo: 

2.1 Área de atuação ou Serviço de Proteção Social 

Serviço de Proteção Social Básica 

2.2. Nome Do Projeto Ou Serviço Desenvolvido:  

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

2.1. Objetivo Do Projeto: 

Ofertar à criança e ao adolescente espaço de convívio e desenvolvimento de 

habilidades, de acordo com seu ciclo de vida, incentivando a socialização e a 

convivência comunitária, fortalecendo a relação familiar, a fim de contribuir para a 

prevenção e/ou proteção à situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social. 

 

2.2. Capacidade De Atendimento No Projeto Ou Serviço: 40  

2.3. Número Da Meta Do Termo de Referência - Edital:  25 

2.4. Número De Usuários Atendidos No Mês: 25 

 

 

 

mailto:amobam@amobam.org
http://www.amobam@org
mailto:amobam@amobam.org


 

Janeiro/2020 
 

Fevereiro/2020 Março/2020 Abril/2020 Maio/2020 Junho/2020 

25 
 

25 25 25 25 25 

Julho/2020 
 

Agosto/2020 Setembro/2020 Outubro/2020 Novembro/2020 Dezembro/2020 

25 
 

25 25 25 25 25 

 

3. Representante Legal: Rosinha Aparecida de Souza Vicentin 

3.1 Técnica Responsável: Elizangela Marinho Pires de Lima 

4. Atividades Desenvolvidas de Cada Serviço ou Projeto Executado: 

Todas as atividades foram planejadas pelos educadores juntamente com a equipe 
técnica, visando criar situações desafiadoras que estimulassem e orientassem os 
usuários na construção e reconstrução de suas histórias, nas vivências individuais, 
coletivas, na família e no território. 

As atividades foram realizadas em grupos, organizados por faixa etária (crianças e 
adolescentes), com turmas de 04 a 06, de 07 a 09 e de 10 a 12 anos, tendo por base 
temas geradores e transversais identificados no território e na realidade sociocultural de 
vivência social e familiar dos participantes. 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do Serviço de Convivência foi por meio 
de oficinas reflexivas, oficinas socioculturais e oficinas esportivas, com atividades 
diversas como as oficinas socioeducativas, cantinho da leitura, contação de histórias, 
cinema educativo, brincadeiras, jogos livres, culinária, horta, entre outros. 

As Oficinas de jogos, brincadeiras, Arte e Dança teve como objetivo proporcionar o bem-
estar e desenvolvimento socioeducativo, que desenvolveram a concentração, a 
capacidade de memorização, raciocínio lógico, criatividade, incentivando a sociabilidade 
e a comunicação. 

Nos meses de janeiro e fevereiro/2020 realizamos nossas festas temáticas presenciais 
normalmente, tais como; confraternização da boa convivência e carnaval. 

 A partir de março começamos a nos adequar devido a pandemia, obedecendo todas as 
orientações de distanciamento social fizemos as comemorações das festas temáticas 
como; aniversário trimestral das crianças/adolescentes, Páscoa, Dia das Mães, Festa 
Junina, Festa Julina, Dia dos Pais, Festa da Primavera, Dia das Crianças, Festa a 
Fantasia e Confraternização de final de ano (Festa de Natal). 

Atendemos todas as 25 crianças/adolescentes com horários agendados com cinco 
minutos de diferença de um para o outro para que não houvesse aglomerações de 
pessoas. 
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A equipe técnica realizou reuniões com os pais e/ou responsáveis através de encontros 

individuais, também por meio de vídeo chamada, áudios, mensagens via whatsapp e 

pelo facebook, abordando temas sobre a atualidade. Também foram passados nas 

reuniões os recados, e dado um feedback sobre o trabalho desenvolvido com as 

crianças/adolescentes.  

 

4.1. Atividades realizadas durante o Mês:  

Janeiro/2020 

No mês de janeiro (06 a 24) foram realizadas as atividades de planejamento, atualização 
de cadastros, matrículas, rematrículas, organização de documentos e elaboração dos 
temas para as atividades socioeducativas. 

Nesse período não houve atividade regular com as crianças/adolescentes, pois os 
mesmos se encontravam em período de férias escolares e os responsáveis decidiram 
não enviar as crianças/adolescentes para a entidade. 

 

Tema: Boa Convivência 

27/01/2020 – Iniciamos as oficinas socioeducativas elaborando com os participantes as 

regras de boa convivência. 

Em roda de conversa abordamos o tema dizendo aos participantes que: as regras, o 
respeito e o diálogo são de suma importância para um ambiente harmonioso. 

Dissemos que uma boa convivência reflete no meio familiar, entre amigos, na escola e 
nos acompanhará por toda a vida. 

Por isso devemos praticar essas normas de boa convivência e ensiná-las as pessoas 
próximas a nós. 

Conscientizamos as crianças/adolescentes sobre a necessidade de se conviver bem na 
sociedade. 

Falamos também sobre encaixar os valores universais em nosso cotidiano por exemplo 
ser uma pessoa generosa, solidária, honesta, fazer nosso dever com amor,… 

Finalizamos nosso encontro após a leitura do Livro; Eu e os Outros, este livro trata das 
regras de convivência, proteção, organização e das regras morais propriamente ditas, 
como vivemos em comunidade, o livro discute também a responsabilidade pessoal 
diante dos conflitos morais, a fim de que a autonomia não seja confundida com 
individualismo. 
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Tema: Boa Convivência 

30/01/2020 – Organizamos as crianças/adolescentes em círculo e relembramos nosso 

encontro anterior. 

Pedimos para que eles dissessem sobre o que entenderam a respeito da boa 
convivência. 

Ouvimos atentas e logo após com o auxílio da facilitadora anotamos o que disseram. 

Fizemos um combinado sobre a importância de praticarmos a boa convivência e cada 

participante falou uma regra como; ao chegar na entidade cumprimentar os colegas e 

os funcionários com um bom dia (boa tarde), quando sair da entidade despedir dos que 

ficarem com um até logo, tchau, até amanhã, dizer sempre as palavrinhas “mágicas”; 

por favor, com licença, desculpa, obrigado, esperar sua vez com paciência, compartilhar 

o brinquedo, respeitar o pensamento e/ou opinião dos outros, tratar o próximo da mesma 

forma que deseja ser tratado, em hipótese alguma bater ou brigar com o colega, não 

gritar, não mentir, cuidar do ambiente com zelo, ouvir com atenção, aceitar ser corrigido, 

agir com responsabilidade e não exigir coisas desnecessárias, assim encerramos nosso 

encontro. 

 

 

Fevereiro/2020 

Tema: Obediência 

03/02/2020 – Apresentamos o tema do encontro aos participantes e em roda de 

conversa fizemos a leitura do livro; Os Três Porquinhos. 

Pedimos para que aqueles que quisessem reler a história que ficasse a vontade, e 
aqueles que não lessem que poderia fazer apenas um reconto do que entendeu. 

Dissemos que a releitura ou o reconto com suas próprias palavras tinha como objetivo 
principal contribuir para a interação entre eles e propiciar uma socialização positiva. 

Conversamos sobre ser obedientes por respeito e não por punição ou por medo. 

Falamos que a obediência transmitida através do medo causa insegurança e 
infelicidade. 

Explicamos que a moral da história dos três porquinho é que o trabalho duro, dedicação 

e a obediência nos faz receber recompensa, e desobedecer por sua vez, resulta em 

punição severa, mas o que temos que compreender é que o respeito, a reciprocidade e 

a empatia construída através da afeição sincera é o melhor, porque na sociedade nem 

sempre vamos ser recompensados por sermos obedientes. 

Após todos fazerem seus comentários e suas colocações encerramos nosso encontro. 
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Tema: Obediência 

06/02/2020 – De maneira atrativa e descontraída relembramos o tema do encontro 

anterior. 

Falamos que a obediência é uma atitude responsável de colaboração e participação 
para as boas relações, como a boa convivência em sociedade. 

A ação de obedecer é aquela em que se acatam normas, ordens, regras e 
comportamentos. 

Logo após o bate papo com o auxílio da facilitadora as crianças/adolescente fizeram 
dupla para montar quebra-cabeças dos três porquinhos e em seguida desenharam a 
casinha de tijolos que deram o nome de “a casinha da obediência”. 

Finalizamos nosso tema. 

 

Tema: A Mentira 

10/02/2020 – De maneira descontraída apresentamos o tema para as 

crianças/adolescentes. 

Em roda de conversa com alguns exemplos apresentamos situações presentes no 
cotidiano de cada um, e que dependiam de tomadas de decisão importantes e passíveis 
de influir na formação de seu caráter. 

Falamos que para obter aprovação de alguém não precisamos mentir, inventar ou 
aumentar situações acreditando que isso será melhor para sua própria imagem. 

A mentira tem como objetivo ocultar e transferir a culpa, e algumas vezes até tirar 
proveito de alguma situação, e jamais devemos tornar a mentira um hábito ou uma 
questão de convivência. 

Pedimos para que fizessem uma reflexão sobre o tema e em seguida um dos 
participantes fez a leitura do livro; Por que A Mentira tem Perna Curta? 

Logo após assistimos o filme Pinóquio, e assim encerramos nosso encontro. 

 

Tema: A Mentira 

13/02/2020 – Em roda de conversa demos continuidade ao assunto do encontro 

anterior. 

Com a colaboração da facilitadora organizamos as crianças/adolescentes em círculo e 
fizemos a brincadeira “telefone sem fio”. 

Essa brincadeira ajudou a mostrar aos participantes que, as vezes, algumas histórias 
chegam até nós de forma bem diferente da realidade e que muitas coisas que ouvimos 
infelizmente é mentira. 

Após a brincadeira lemos o livro; A princesa Bia e a mentira que cresceu. 
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Assistimos o filme; O menino que criou lobos. 

Finalizamos o tema com as crianças/adolescentes pintando ovelhinhas e colando 
algodão como se fosse lã. 

 

Tema: Violência/Agressão 

17/02/2020 – De maneira delicada e de forma simples abordamos o tema 

violência/agressão. 

Em roda de conversa explicamos que violência é um tipo de comportamento que 
provoca dano a uma outra pessoa por meio da agressão e da força. 

Falamos que a violência anda juntinha com a agressão, e infelizmente está em toda 
parte na nossa sociedade. 

Falamos para eles citarem as brincadeiras que geram violência e que não devemos 
brincar, pois na verdade não é uma brincadeira e sim uma violência disfarçada. 

Eles falaram; brincadeira de “arminha, lutinha, espada, guerrinha, jogar jogos de 
violência no video-game, pega-ladrão”. 

Quando todos disseram algum tipo de brincadeira, dissemos que todas estas só 
reforçam a violência e a agressividade. 

Comentamos sobre diversos tipos de violência e ouvimos vários relatos de 
violência/agressão presentes em suas vidas. 

Em seguida com a ajuda da facilitadora desenhamos em uma cartolina a nossa entidade 
e as crianças/adolescentes desenharam coraçõezinhos dizendo não a violência. 

 

Tema: Carnaval 

20/02/2020 – De maneira descontraída e atrativa em roda de conversa abordamos o 

tema com as crianças/adolescentes. 

Dissemos que o objetivo do carnaval é promover e possibilitar novas formas de 
conhecimento de forma inovadora. 

 Devemos reconhecer as manifestações do carnaval como parte importante da cultura  

e tradição brasileira. 

O carnaval é cor calor, alegria, música, muito brilho, confete, é animação. 

Como atividade as crianças/adolescentes ensaiaram para o desfile de carnaval, 
provaram as fantasias, coloriu desenhos alusivos ao carnaval, pintou e decorou 
mascaras em folhas sulfite. 
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Tema: Carnaval 

24/02/2020 – Com muita alegria relembramos o nosso encontro anterior e com a 

colaboração da facilitadora fizemos um círculo com as crianças/adolescentes. 

Falamos sobre a alegria contagiante do carnaval, e que é um momento de diversão e 
manifestação artística e cultural. 

Iniciamos nossa festa, vestimos nossas fantasias e máscaras, colocamos música, todos 
se animaram, alegraram, fizemos o desfile de carnaval, tiramos muitas fotos, soltamos 
confete, e assim encerramos o tema. 

 

Março/2020 

Durante o mês de março fizemos em dias alternados o projeto “Plantando vidas” 

O objetivo desse projeto foi promover uma alimentação balanceada, saudável e a 
preservação do meio ambiente. 

O contato com a natureza foi uma experiência muito válida para as 
crianças/adolescentes, esse contato com a terra no preparo dos canteiros e a 
descoberta de inúmeras formas de vida que ali existem e convivem, o encanto com as 
sementes que brotam, a prática diária do cuidado – regar, transplantar, tirar matinhos, 
o exercício da paciência e perseverança até que a natureza nos brinde com a 
transformação de pequenas sementes em verduras e legumes viçosos e coloridos. 

Esse projeto teve a participação e envolvimento de todos, aumentou o senso de 
coletividade e de pertencimento dos envolvidos auxiliando na formação de cidadãos 
mais participativos.   

 

Tema: Dia Internacional da Mulher 

02/03/2020 – Em roda de conversa abordamos o tema com os participantes. 

Comentamos que o Dia Internacional da Mulher é celebrado no dia 08 de março. 

Essa data foi oficializada pela Organização das Nações Unidas (ONU), na década de 
1970. 

Falamos que essa data simboliza a luta histórica das mulheres para terem suas 
condições equiparadas às dos homens, remete à reivindicação por igualdade salarial, e 
atualmente também simboliza a luta contra o machismo e a violência contra a mulher. 

Dissemos que existe contradições a respeito da data, a primeira versão é que operárias 

morreram carbonizadas em um incêndio ocorrido devido as instalações de uma fábrica 

textil na cidade de Nova York, supostamente esse incêndio teria sido intencional, 

causado pelo proprietário da fábrica, como forma de repressão extrema a uma greve 

feita pelas funcionárias. 

A segunda versão é que a celebração surgiu depois do Partido Socialista da América 
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que organizou um Dia da Mulher, em Nova York, foi uma jornada de manifestação pela 
igualdade de direitos civis e em favor do voto feminino. 

Conscientizamos as crianças/adolescentes, de que a figura da mulher na sociedade é 
algo de extrema importância e ela tem sim que exercer um papel de protagonista. 

Finalizamos nosso encontro assistindo Quintal da Cultura - Dia Internacional da Mulher. 

 

Tema: Dia Internacional da Mulher 

05/03/2020 – Dando continuidade ao tema do encontro anterior, em roda de conversa 

falamos sobre quão especial são as mulheres que nos rodeiam. 

Sugerimos aos participantes que contassem um fato envolvendo uma mulher que é  

especial em sua vida. 

A facilitadora ouviu atenta cada um dos relatos e anotou o nome de cada uma dessas  

mulheres. 

Em seguida com o auxílio da facilitadora entregamos uma flor impressa para que as 
crianças/adolescentes pintassem e decorassem da forma que achassem melhor, eles 
usaram sua criatividade colando glitter, lantejoulas e missangas, quando secou a 
colagem levaram para presentear a mulher especial. 

Finalizamos esse tema com a entrega das flores. 

 

Tema: Mundo Ideal 

09/03/2020 – Em roda de conversa abordamos o tema com as crianças/adolescentes. 

Colocamos uma música instrumental e pedimos para que eles fizessem uma reflexão 
sobre o mundo contemporâneo, sobre a violência que o cerca, as doenças, as injustiças, 
a maldade que parece estar em todo canto. 

Em seguida pedimos para que cada participante fechasse os olhos e imaginasse que 
tinha um mundo em suas mãos. 

Esse “mundo” não tinha cor, não tinha, nadinha, e eles deveriam dizer a cor que iriam 
pintar esse mundo, o que iriam colocar nesse mundo, as brincadeiras que iriam fazer, 
as comidas que iriam comer, as danças, as pessoas que iriam compor seu mundinho. 

A facilitadora observou atenta e anotou cada detalhe do que disseram. 

Logo após dissemos que esse mundo pode existir sim, e depende muito das decisões 
do dia a dia de cada um, falamos que infelizmente alguma coisa foge ao nosso controle, 
mas na maioria das vezes para termos esse mundo ideal só depende de nós. 

Pedimos para que eles continuassem refletindo em casa, e assim encerramos. 
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Tema: Mundo Ideal 

12/03/2020 – Dando continuidade ao tema do encontro anterior sobre o mundo ideal, 

organizamos as crianças/adolescentes em círculo. 

Perguntamos se haviam refletido sobre o tema, todos disseram que sim. 

Falamos como seria bom viver em um ambiente de paz, saudável, sem intrigas, com 
respeito, justiça social, igualdade entre os povos, um mundo sem ódio, doenças, 
violência, mágoa, vingança,…. 

Colocamos uma música instrumental e pedimos para que os participantes fechassem 
os olhos e mentalizassem esse mundo. 

Em seguida com o auxílio da facilitadora entregamos uma folha em branco para que 
eles desenhassem esse mundo. 

Logo após encerramos nosso tema. 

 

Tema: Prevenção/Orientação – Coronavirus – COVID-19 

16/03/2020  

Orientamos as crianças/adolescentes sobre os cuidados e higiene. 

Falamos sobre: lavar sempre as mãos com água e sabão, usar álcool em gel, manter 
distância de 1m da outra pessoa, cubrir nariz e boca quando tussir ou espirrar, evitar 

aglomerações, manter ambientes ventilados, não compartilhar objetos de uso pessoal. 

 

Tema: Prevenção/Orientação – Coronavirus – COVID-19 

20/03/2020 

Conforme Decreto Municipal nº7.045, a AMOBAM, segue as orientações das 
autoridades Pública e de Saúde, aderindo a paralisação devido ao coronavirus 
(COVID-19), para nossa proteção, de nossas famílias, crianças, adolescentes, e 

colaboradores. 

Devido a pandemia estaremos com atendimento exclusivo pelas redes sociais ou por 
telefone com data e horário agendado. 

Continuaremos com nossas atividades socioeducativas a distância, através de vídeos, 
áudios, video chamada. 

 

Tema: Dia Mundial da Água 

23/03/2020 – Através de um video falamos sobre o Dia Mundial da Água. 

Pedimos para que os responsáveis fizessem as atividades sobre a água com as 
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crianças/adolescentes,conforme foram orientados, por exemplo; teriam que 
desenharem núvens e gotas de água e dentro de cada gota era pra escrever uma forma 
de preservação da água, em seguida deveriam assistir aos vídeos que enviei os links, 
após finalizar teriam que me enviar fotos. 

Links enviados aos responsáveis: 

https://youtu.be/WFZiRUTCREg 

https://youtu.be/6wHdlT37yg 

https://youtu.be/ZDcDLvLKQs 

https://youtu.be/SlfpR8IgQeY 

https://youtu.be/tjuPp9AoMSo 

https://youtu.be/V8hZwx2CIg0 

https://youtu.be/kei2oXI8jl 

 

Abril/2020 

Tema: Páscoa 

01/04/2020 à 09/04/2020 – Através de: atendimento individual, vídeo chamada, 

mensagens via whatsapp, mensagens no facebook, orientamos as famílias a fazerem 
as atividades com as crianças/adolescentes. 

Enviamos links para que a família pudessem assistir vídeos juntos, e, através de 
áudio/vídeo, via whatsapp, falamos que a Páscoa é tempo de celebração da vida, e que 
essa páscoa em especial, vem despertar em nós seu principal significado que é: a união 
das famílias, a partilha, a amizade, a caridade, a solidariedade e o amor ao próximo. 

Falamos para que pesquisassem sobre o significado da páscoa e escrevessem como é 
vivenciado a páscoa em sua família, em seguida deveriam fazer um desenho sobre a 
páscoa. 

Dissemos aos responsáveis sobre a importância de realizarem as atividades com as 
crianças/adolescentes, de como vão aproximá-los mais, e que essa atividade iria distrair 
as crianças/adolescentes além de desenvolver habilidades como: coordenação motora, 
estimularia a criatividade e a concentração e produziria a percepção de mundo. 

Links enviados para as famílias: 

https://youtu.be/5d6rlg0C-Uc 

https://m.youtube.com/whtch?feature=youtu.be&Ut7vm1zKGtQ 

Finalizamos essa atividade com a entrega dos ovos de páscoa para as 
crianças/adolescentes, respeitando todas as orientações de distanciamento social,  
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agendamos para que as entregas ficassem com cinco minutos de uma para outra, 
evitando assim aglomerações. 

 

Tema: Dia Mundial da Saúde 

13/04/2020 à 17/04/2020 – Através de vídeo via whatsapp, falamos para as 

crianças/adolescentes e para os responsáveis sobre o Dia Mundial da Saúde. 

O Dia Mundial da Saúde foi criado com a finalidade principal de conscientizar a 
população sobre aspectos envolvidos com a saúde de um indivíduo. O Dia Mundial da 
Saúde é comemorado em 7 de abril porque essa data coincide com a data de criação 
da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1948. 

Falamos sobre a pandemia que o mundo está enfrentando (coronavirus – covid-19). 

Comentamos sobre as formas de transmissão: gotículas de saliva, espirros, acessos de 
tosse, contato próximo e superfícies contaminadas.  

Dissemos sobre a necessidade do isolamento social, e que é uma medida adotada 
para combater a propagação do vírus, orientamos sobre o uso de máscaras, e 
também sobre higiene principalmente das mãos. 

Enviamos links para que assistissem os vídeos de conscientização: 

https://www.youtube.com/watch?v=_6_8QfyCuqY 

https://www.youtube.com/watch?v=SCEeC1plJCY 

https://www.youtube.com/watch?v=FlfAFB-muik 

Para finalizar pedimos para que as crianças/adolescentes pintassem um desenho 
sobre o coronavirus e que escrevessem formas de prevenção. 

 

Tema: Dia do Índio e Descobrimento do Brasil 

20/04/2020 à 30/04/2020 – Iniciamos esses temas através de áudio via whatsapp, 

falando da importância do Dia do Índio, que é uma data especial com o objetivo de 
valorizar o índio e o seu papel em nossa história e cultura, ampliando a diversidade de 
povos que tiveram papel fundamental na formação cultural e étnica da população 
brasileira. 

Dissemos que os índios estavam no Brasil há anos antes da chegada dos europeus. 

Falamos das trocas culturais dos índios para os portugueses e dos portugueses para os 
índios. 

Finalizamos pedindo para que as crianças/adolescentes fizessem desenhos sobre o Dia 
do Índio e em seguida escrevessem palavras indígenas que falamos constantemente, 
fazendo um “dicionário do índio”. 
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Maio/2020 

Tema: Dia das Mães 

01/05/2020 à 08/05/2020 – Através de: atendimento individual, mensagens via 

whatsapp e por vídeo chamada, falamos sobre o Dia das Mães, iniciamos dizendo de 

como comemorar essa data marcante de forma consciente promovendo a aceitação 

da diversidade e dos novos arranjos familiares. 

Sabemos que o tema abordado é sensível e que apresenta oportunidades de inovar, e 

claro que reconhecer o carinho e dedicação das mães é essencial. 

Esclarecemos que existem crianças/adolescentes que não se encaixam na 

configuração familiar tradicional, e que muitas vivem com pais solteiros, com os avós, 

tios, casais homoafetivos, ou seja, em uma estrutura que não conta com a figura 

materna, e que devemos comemorar essa data sem exclusões, independente da 

configuração familiar, valorizando a pessoa que cuida, que acolhe, dissemos que a 

palavra mãe tem um significado infinito e que vai muito mais além de dar a luz, e que 

traduzindo significa amor incondicional, dedicação, força, sabedoria, e a participação 

na vida de seus frutos gerados ou criados. 

Pedimos para as crianças/adolescentes fazerem um desenho para suas mães e que 

escrevessem uma frase bem bonita para ela. 

Fizemos coraçõezinhos com papel cartão na cor vermelha com a frase “mãe seu amor 

vale mais que ouro branco”, e colamos um chocolate em cada coraçãozinho de papel. 

Dê forma individual as crianças/adolescentes entregaram os coraçõezinhos dizendo a 

frase escrita para suas mães, e assim comemoramos o dia das mães. 

 

Tema: Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil 

11/05/2020 à 15/05/2020 – De uma maneira delicada iniciamos o tema com as 

crianças/adolescentes através de atendimentos individuais, mantendo o distanciamento 

social e tomando todas as precauções necessárias em relação ao coronavirus. 

Enviamos links para que os pais pudessem assistir aos vídeos e continuassem a 

desenvolver o tema com as crianças/adolescentes em suas casas. 

Começamos perguntando para as crianças/adolescentes se todos já sabiam tomar 

banho sozinhos? Usamos essa pergunta para ensiná-los a conhecer seus próprios 

corpos e ter independência em atividades simples, como tomar banho e ir ao banheiro 

sozinhos. 

Com o auxílio da pedagoga e da facilitadora fizemos uma demonstração com 

boneca/boneco para que pudéssemos ensinar as crianças/adolescentes tomarem 

banho sozinhos e ensinamos os nomes apropriados para as partes do corpo e genitais. 
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De forma simples explicamos conceitos básicos sobre o corpo, sobre sentimento, sobre 

a diferença entre toques de carinho e toques abusivos, e apontamos caminhos para o 

diálogo e proteção. 

Finalizamos assistindo aos vídeos; 

http://www.youtube.com/watch?v=hktm7-SpcMo 

http://youtube.com/watch?v=5EfAaBdVIeQ 

Tema: Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil 

18/05/2020 à 29/05/2020 – Retomamos o assunto do tema anterior com atendimento 

individual cumprindo todas as orientações de prevenção ao coronavirus, e também por 

mensagens e vídeos via whatsapp. 

Iniciamos falando do caso Araceli, uma menina de 8 anos de idade que desapareceu e  

dias depois foi encontrada, assassinada, desfigurada e com marcas de violência sexual. 

Falamos sobre o Dia 18 de Maio que ficou reconhecido nacionalmente como o Dia do 

Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. 

 Dissemos primeiramente, que o diálogo com a criança/adolescente sobre sexualidade 

é uma ferramenta essencial para a prevenção do abuso e exploração sexual. 

Comentamos sobre as diferenças entre abuso e exploração sexual, sobre conceitos 

básicos de autoproteção, intimidade e consentimento. 

No entanto, esse tema específico abordamos de diferentes formas de acordo com a 

faixa etária e o estágio de desenvolvimento de cada um. 

Explicamos sobre nomes corretos dos órgãos genitais, falamos de privacidade, 

explicamos também porque cobrimos as partes íntimas, falamos sobre toques invasivos 

e desconfortáveis, comentamos sobre as mudanças que ocorrem em nosso corpo 

quando crescemos, e deixamos claro que o abuso nunca é culpa da 

criança/adolescente. 

Para finalizar o tema com o auxílio e a colaboração da facilitadora e da pedagoga 

entregamos uma florzinha impressa para os atendidos e pedimos que eles pintassem 

com a cor laranja para simbolizar o “maio laranja”. 

Fizemos também bolinhas nas cores verde, amarelo e vermelho, e com desenhos 

impressos pedimos para que eles sinalizassem onde pode ser tocado (bolinha verde), 

onde temos que ficar atentos e não deixar que continue (bolinha amarela) e onde 

ninguém pode tocar (bolinha vermelha). 

Assistimos aos vídeos e também enviamos os links para os responsáveis assistirem em 

suas casas. 

http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/sedh/cartilha_educativa.pdf 
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https://www.youtube.com/watch?v=0mTpFWuyk6g 

https://www.youtube.com/watch?v=thHBuFB6KSU 

http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/direitos/kit_respeitar_3_cuidar_respe

itando__pais.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=_LW3zMWT0A0 

Por último, orientamos que é fundamental denunciar qualquer suspeita de abuso ou 

exploração sexual de crianças/adolescentes, falamos que há diversos canais de 

denúncia disponíveis, como por exemplo o Disque 100, canal que registra denúncias de 

qualquer violação de direitos. 

Junho/2020 

Tema: Festa Junina 

01/06/2020 à 12/06/2020 – Iniciamos o tema de maneira alegre, descontraída e muito 

diferente esse ano. Com atendimentos individuais, através de vídeos chamadas, vídeos 

no facebook, mensagens, vídeos e áudios via whatsapp, fizemos nossos festejos 

juninos. 

Obedientes as orientações de distanciamento social, evitando aglomerações, 

comemoramos e pedimos para as famílias comemorarem também a festa junina nesta 

quarentena. 

Enfeitamos a entidade com bandeirinhas, fogueiras, casal caipira, balões, preparamos 

quitutes deliciosos para entregarmos para as crianças/adolescentes, e caprichamos nas 

vestimentas, e mesmo a distância, dançamos músicas alegres como; baião, forró, 

sertanejo de raiz, entre outras. 

Assistimos o vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=ioz_svMTqLg&list=PLoX4i-

ZYHFvlLkw_Fq3eXzXW1-NoEJS-N 

Entregamos uma “fogueirinha” para que as crianças/adolescentes usassem a 

imaginação e fizessem o “fogo” através do contorno de suas mãos pintando com as 

cores vermelha e amarela. 

E com muita alegria e descontração finalizamos o tema. 

 

Tema: Memória Afetiva Positiva 

15/06/2020 à 19/06/2020 – Abordamos o tema com as crianças/adolescentes e seus 

familiares, através de atendimento individual, mensagens e vídeos via whatsapp, e/ou 

vídeo chamada. 
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Orientamos os pais/responsáveis a despertar nos atendidos uma memória afetiva 

positiva, dissemos que nós seres humanos, temos na nossa primeira infância a fase 

mais importante de descobertas em nossas vidas e ela deixa marcas absolutamente 

inesquecíveis que vão sempre nos acompanhar. 

Essas milhares de experiências cotidianas geram sensações e sentimentos, por isso 

temos que fazer com que essas memórias sejam positivas. 

A primeira vez que sentimos saudade, a primeira vez que sentimos fome, a primeira vez 

que nos sentimos amados, a primeira vez que sentimos um sabor delicioso, a primeira 

vez que nos sentimos seguros e acolhidos, a primeira vez que sentimos alegria por algo 

que nos fez bem, ..., essas boas emoções e sensações chamamos de memórias 

afetivas positivas. 

Pedimos para que os responsáveis transformassem esse momento difícil de pandemia 

e isolamento social em memória afetiva positiva, de forma bem simples e carinhosa, 

como por exemplo; pegar os filhos no colo, abraçar, beijar, contar a eles histórias, e 

fazer um prato saboroso, e como dica principal, falamos para que eles viessem buscar 

um pé de alface e cheiro verde da nossa horta, e que preparassem com a ajuda da 

criança/adolescente, uma salada deliciosa. 

Finalizamos nosso encontro, pedindo para que eles nos enviassem fotos, vídeos e/ou 

áudios do que fizeram. 

 

Tema: Memória Afetiva Positiva 

22/06/2020 à 30/06/2020 – Relembramos o tema do nosso encontro anterior através de 

atendimentos individuais com horários agendados, mensagens, áudios e vídeos via 

whatsapp e por vídeo chamada, falamos da importância de transformar esse momento 

difícil que estamos enfrentando por conta da pandemia (COVID-19), em momentos bons 

e agradáveis, dissemos que a memória é formada pelas lembranças, sensações e 

emoções, também por cheiro, toque, cores, sabores, sons, ...., por isso a memória 

precisa ser preenchida com momentos de satisfação. 

Através de vídeo via whatsapp a pedagoga contou aos atendidos a historinha João e o 

Pé de Feijão, essa história teve o intuito de estimular a leitura e a imaginação, e através 

do faz de conta criar memória afetiva positiva. 

Enviamos links para que os responsáveis pudessem assistir aos vídeos com as 

crianças/adolescentes: 

https://www.youtube.com/user/VaraldeHistorias 

https://www.youtube.com/watch?v=MaoiqvxGwU0 

Para finalizar o tema, com o auxílio da facilitadora, plantamos com as 

crianças/adolescentes um pé de feijão. 
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Com essa atividade proporcionamos aos atendidos o contato com as plantas, mostrando 

que os feijões não nascem de um dia para o outro, e sim é necessário cultivar as plantas  

preservando o meio ambiente, e com isso deixamos uma memória afetiva positiva em 

cada um deles. 

 

Julho/2020 

Tema: Festa Julina 

01/07/2020 à 03/07/2020 – Devido o isolamento social comemoramos de forma diferente 

a nossa festa julina, sabemos que a dança da quadrilha foi um marco das nossas festas 

por isso, para continuar dando muito valor a essa expressão artística incentivamos a 

participação de todas as crianças/adolescentes, com atendimentos individuais e por 

vídeo via whatsapp, fizemos ensaio virtual da quadrilha. 

A quadrilha dessa vez não teve dança em pares, mas encontramos uma saída no 

country individual, pois, se por um lado não remete as tradições brasileiras, por outro 

lado contempla as inovações da música sertaneja, também influenciada por esse gênero 

musical. 

Além da dança, conversamos com os atendidos sobre a tradição da festa junina/julina 

no Brasil. 

Nossos ensaios foram uma verdadeira festa, e compartilhamos bons momentos, 

aprendemos a trabalhar em grupo mesmo sendo online, desenvolvemos ritmo e 

expressão corporal, entre tantas outras habilidades que o dançar proporciona. 

Com vestimentas à caráter, muita música, muita dança, e de forma divertida, 

encerramos nosso encontro. 

Finalizamos o tema com as crianças/adolescentes fazendo um contorno de uma 

bandeirinha através da sombra, essa atividade além de ser muito divertida teve a 

proposta de desenvolver a coordenação motora fina, o uso dos músculos pequenos 

como os das mãos, a percepção visual, estimulou a imaginação, e ao desenhar pintar 

ou manusear pequenos objetos os atendidos conseguiram realizar movimentos 

precisos. 

 

Tema: Benevolência 

06/07/2020 à 10/07/2020 – Iniciamos o tema com as crianças/adolescentes e familiares. 

Mantivemos as orientações de distanciamento social entre os participantes fazendo 

atendimento individual, e abordamos o tema também através de vídeos, áudios e 

mensagens via whatsapp. 
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Dissemos que benevolência significa bondade e que é uma qualidade que melhor reflete 

a essência humana. 

A pessoa boa é benigna, benevolente, e que tem inclinação a fazer o bem aos outros, 

e o faz com afeto, compreensão e respeito. 

Comentamos que a primeira pessoa a ser beneficiada pela bondade é ela mesma, fazer 

o bem gera uma alegria enorme para quem exerce, e por isso devemos transmitir o valor 

da benevolência às crianças/adolescentes. 

Falamos que a benevolência tem que iniciar na família, porque um tem que fazer o bem 

para o outro, e quando a família divide tarefas domésticas todos fazem sua parte pelo 

bem comum, com isso as crianças/adolescentes são encorajadas a serem bons 

cidadãos futuramente. 

Sabemos que as crianças/adolescentes são capazes de colaborar e que ficam muito 

animados com isso. Então sempre que possível os responsáveis tem que deixar e até 

pedir a cooperação deles nas tarefas domésticas. 

É muito importante dar aos atendidos oportunidades de crescer, cultivando em seu 

coração a bondade. Dessa forma demos algumas sugestões de tarefas domésticas para 

as famílias fazerem juntos, lembrando sempre de ser bons uns com os outros. 

1. Após brincar guardar os brinquedos; separar para doar aqueles que não brincam 

mais. 

2. Arrumar a cama quando acordar. 

3. Ajudar a recolher as roupas do varal; dobrar, e separar as que não usam mais para 

doação. 

4. Regar plantas 

5. Ajudar com os cuidados dos irmãos menores. 

 Depois dessas dicas finalizamos nosso encontro. 

 

Tema: Benevolência 

13/07/2020 à 17/07/2020 – Iniciamos esse encontro relembrando o tema do encontro 

anterior. Atendemos as crianças/adolescentes com horário agendado para que não 

houvesse aglomerações de pessoas, nos comunicamos também por vídeo chamada, 

áudios e mensagens via whatsapp. 

Começamos falando que devemos praticar a benevolência, e se ainda não pratico o 

bem que deveria, preciso aprender sobre ele, falar sobre ele, sentir esse bem e me 

esforçar para vive-lo no meu dia a dia.Falamos aos responsáveis que as 

crianças/adolescentes precisam aprender a ser pessoas boas, e que para conseguir 

que eles se tornem pessoas benevolentes, o exemplo é a melhor ferramenta, e que  
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causa efeito imediato e profundo, por isso a necessidade de ensinar o quanto antes o 

valor da bondade. 

Ensinar aos atendidos a importância da benevolência é como construir o primeiro andar 

de um grande castelo. 

A bondade transforma o mundo, e o torna mais digno, ser benévolo é fazer o bem 

sempre sem esperar nada em troca. 

Para encerrar o tema pedimos para que as famílias refletissem sobre algumas frase 

sobre benevolência; 

“A alegria de fazer um bem é a única felicidade verdadeira”.                                                                    

Leon Tolstói 

“O que eu faço é uma gota no meio de um oceano. Mas sem ela o oceano seria 

menor”. 

                                                                                       Madre Teresa de Calcutá 

 

 

Tema: Atividades Recreativas (Colônia de Férias) 

20/07/2020 à 31/07/2020 – Com o auxílio da pedagoga e a participação da facilitadora 

de oficinas, agendamos horários para atendermos individualmente as 

crianças/adolescentes e fizemos as seguintes brincadeiras; 

 

Não deixe o “balão” cair - o objetivo foi sugerir movimentos corporais como subir, 

descer, rolar, rastejar, saltar, etc. A proposta foi auxiliar o desenvolvimento motor e 

corporal de cada criança/adolescente, desafiadas a testar suas próprias habilidades e 

evoluir, promovendo também a percepção corporal em relação as suas capacidades de 

movimento. 

 

Peteca - Assim como os demais esportes, a peteca também ajuda a aliviar problemas 

relacionados ao emocional - como a depressão e a ansiedade. Isso ocorre porque, 
durante sua prática, ela libera endorfina - popularmente conhecida como o "hormônio 
da felicidade", ajudando a descarregar toda a tensão acumulada. Além de benefícios 

como: maior flexibilidade das articulações; desenvolvimento da musculatura e 
agilidade nos movimentos; ampliação da capacidade respiratória; e queima de 

calorias e redução do peso. 

 

Jogo das Argolas – Teve por objetivo; atenção, agilidade, noção de tempo e espaço, 

foram de suma importância para o desenvolvimento físico, neurológico, psicomotor, 
capacidade de concentração e percepção visual. 
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Jogo da Memória - O jogo teve como objetivo a memorização das imagens de forma 
rápida desenvolvendo e aperfeiçoando o raciocínio, fazendo com que as 
crianças/adolescentes criassem relações entre as imagens e a sequência. 

 

Arte com Folhas -  teve como objetivo trabalhar cores, formas, tamanho, coordenação 

motora, e explorar movimentos de preensão e manipulação. Por meio do lúdico, as 

crianças/adolescentes puderam explorar e manipular diferentes objetos como 

galhos, folhas secas, folhas verdes, etc. e, ainda, explorar suas propriedades. 

 

Brincando e Moldando – O objetivo da massinha de modelar foi desenvolver a 

coordenação motora fina, a criatividade, concentração, descobrir novas texturas, novas 

formas, sensações e movimentos. 

 

Agosto/2020 

Tema: Dia dos Pais  

03/08/2020 à 07/08/2020 – De uma maneira simples e de forma individual, e/ou por 

mensagens e áudios via whatsapp e também por vídeo chamada, abordamos o tema 
com as crianças/adolescentes e seus responsáveis. 

Começamos dizendo da importância do pai, dissemos que assim como a mãe, torna-se 
necessária a revisão do papel do pai na estrutura familiar contemporânea, 
principalmente onde a dinâmica social passa por constantes transformações. 

O papel do pai deve ter início no momento mais precoce possível, pois, sabe-se que a 
importância da figura paternal é altamente notória no desenvolvimento cognitivo, 
emocional, social, e um nível elevado de autoestima da criança.  

No conceito mais moderno de família, pai e mãe partilham as mesmas tarefas e a 
distinção de papéis comum quase não existe mais, a própria evolução natural da  

sociedade exigiu esta mudança e fez com que o papel de pai ganhasse uma nova 
configuração. 

A ligação afetiva entre pai e filho precisa ser construída com qualidade e intensidade. 

Dissemos que ser pai não significa apenas compartilhar as tarefas e os cuidados com 
os filhos, que não é ajudar e sim participar, é ter uma relação afetuosa além das 
obrigações financeiras. 

Falamos que o importante é comemorarmos essa data tão especial com todo carinho 
com aqueles que exercem esse papel de pai, porque ser pai não é exatamente a figura  
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do homem, ou biológico, e sim um laço de amor e cuidados, por exemplo tem mãe que 
cumpre esse papel de pai, tem avós, tios, pai adotivo, padrasto, pai social, ..., . 

Decoramos a entidade com “bigodinhos” e “gravatinhas” e como lembrancinha para ser 
entregues aos pais fizemos uma mensagem escrita e uma “camisa” com uma caneta no 
bolso. 

Finalizamos esse encontro de maneira alegre com as crianças/adolescentes fazendo a 
entrega das lembrancinhas. 

 

Tema: Acampamento 

10/08/2020 à 14/08/2020 – Iniciamos o tema com as crianças/adolescentes e com os 
responsáveis, obedientes as recomendações de distanciamento social, abordamos o 
tema através de atendimento individual, por mensagens, áudios e vídeos via whatsapp, 
e também por vídeo chamada.  

Propomos que as famílias fizessem um acampamento em suas casas ou melhor um 
acampadentro, dissemos que seria uma sugestão para tirar as crianças/adolescentes 
das redes sociais e para fortalecer o vínculo familiar. 

Dissemos que esse acampamento poderia ser feito bem simples e que todos poderiam 
participar mesmo aqueles que não tivessem uma barraca, como por exemplo fazer 
cabanas com lençóis, ou com caixa de papelão, enfim, eles poderiam construírem seus 
acampamentos conforme suas imaginações mandassem, porque o importante era se 
divertir e fazer algo diferente na quarentena. 

Na entidade improvisamos nosso acampadentro com tatames, e atendemos as 
crianças/adolescentes individualmente. 

Orientamos que as famílias fizessem uma brincadeira como mímica animal, que se deu 
da seguinte forma; com o auxílio da pedagoga e da facilitadora ensinamos aos 
participantes as principais características dos animais de cada ecossistema como as 
espécies aquáticas, os que vivem nas florestas ou nos desertos. 

O responsável tinha que ficar em frente a barraca e imitar um animal de cada ambiente, 
e quando a criança/adolescente acertava, eles trocavam de lugar. 

Esta atividade lúdica foi excelente para o desenvolvimento do raciocínio, expressão 
corporal, expressão de sentimentos e também melhorou o relacionamento entre os 
participantes envolvidos. 

Dessa maneira alegre e muito divertida finalizamos esse encontro. 

Tema: Família 

17/08/2020 à 21/08/2020 – Através de atendimento individual, por mensagens, vídeos, 

e áudios via whatsapp, e também por vídeo chamada, abordamos o tema com os 

atendidos e seus familiares. 
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Proporcionamos uma reflexão sobre cada estrutura familiar ressaltando a importância 
de valorizar a família como um todo, reconhecendo cada membro. 

Conversamos sobre as semelhanças e as diferenças de cada um, e também nos 
aprofundamos no assunto sobre o respeito as diferenças existentes, falamos sobre 
hábitos e comportamentos dos diversos tipos de família. 

Falamos para que as crianças/adolescentes fizessem perguntas aos responsáveis 
como por exemplo: qual a história e o significado do seu nome, com quem eles se 
parecem mais fisicamente, qual o número de membros compõe sua família, com quem 
eles tinham mais afinidade,... 

Dissemos aos participantes para assistirem filmes que retratassem temas relevantes 
com enfoque nas relações familiares, e também que resgatassem através de histórias 
o valor da família. 

Sugerimos que as famílias fizessem brincadeiras saudáveis com seus filhos, e com a 
colaboração da facilitadora e da pedagoga fizemos uma amarelinha no chão e 
convidamos todos a brincarem, ensinamos todos a fazerem em casa uma amarelinha, 
assim encerramos nosso encontro. 

 

Tema: Família 

24/08/2020 à 28/08/2020 – Relembramos o tema do encontro anterior através de 

atendimento individual, por mensagens, vídeos, áudios via whatsapp e vídeo chamada. 

Falamos da importância de reconhecer e valorizar cada membro da família, e do 
respeito para os tipos diversificados de família. 

Mostramos que cada família é de um jeito mas que o amor é sempre igual, e que 
somente respeitando as diferenças é possível ser feliz, pois, nenhuma família é igual a 
outra, por exemplo, cada uma é de uma cor, tamanho, tem manias diferentes, hábitos 
diferentes, histórias diferentes, .... 

Dissemos que família nem sempre é constituída integrando parentes consanguíneos 
mas também por pessoas aceitas, e que o objetivo principal da instituição família é a 
união e proteção mútua de seus membros, e que uma característica comum de tal 
instituição, socialmente falando existe uma questão de escolha ou adaptação. 

Pedimos para que as famílias fizessem uma reflexão sobre a letra da música “Verdades 
do Tempo” de Tiago Brado. 

Para finalizar o tema convidamos as crianças/adolescentes juntamente com um membro 

da família a fazerem o plantio de mudas de flores na entidade, explicamos que essa 

atividade era para promover a interação entre eles, em seguida e para o fortalecimento 

das relações familiares e sociais fizemos com os atendidos e com o grupo da terceira 

idade um mural de fotos e deixamos exposto na entrada da entidade. 
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Tema: Folclore 

31/08/2020 – De uma maneira atrativa mas de forma individual, por vídeo chamada, 

mensagens escritas, vídeos, e por áudios via whatsapp, iniciamos o tema com as 
crianças/adolescentes. 

Achamos interessante começar ensinando o conceito de folclore e incentivando o 
conhecimento de algumas manifestações culturais, pois, o folclore brasileiro ajuda a 
despertar curiosidades sobre os antepassados, algumas narrativas também estimulam 
o interesse pela fauna, pela flora, pelas palavras da língua materna, entre outros 
elementos da história e da formação social do país, também o contato com as 
personagens, mitos, músicas e danças promovem a valorização da cultura do nosso 
país. 

Ao compreenderem tais aspectos do folclore as crianças/adolescentes criaram uma 
identidade cultural diferenciada o que evidenciou a relevância do tema.  

O tema abordado foi uma boa oportunidade para ensinar o respeito às diversidades. As 
lendas folclóricas contam relatos de diferentes povos e tribos, contendo várias 
diferenças sociais e culturais. 

Nesse contexto, foi interessante perguntar a cada participante sobre algo que fez ou faz 
parte da cultura deles e de suas famílias, depois ressaltamos a importância de respeitar 
a cultura do outro. 

A pedagoga contou a história do boitatá, e em seguida com o auxílio da facilitadora 
fizemos um “boitatá” com rolos de papel higiênico e papel crepom para as crianças 
assoprar que simularia o fogo. 

Entregamos um desenho para colorir para cada atendido contando a história do boitatá. 

Finalizamos o tema indicando alguns vídeos para que a crianças/adolescentes 
assistissem com sua família. 

https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=KWgCHEMg9uQ&app=desktop 

https://www.youtube.com/watch?v=iicPdZyyzN4 

Setembro/2020 

Tema: 7 de Setembro - Independência do Brasil 

01/09/2020 à 04/09/2020 – Iniciamos o tema por atendimentos individuais, por vídeo 

chamada, por mensagens, vídeos e áudios via whatsapp. 

Na semana da Pátria explicamos um pouquinho o significado histórico do dia 7 de 
Setembro para as crianças/adolescentes e familiares, demos um auxílio na 
compreensão do que é o Dia da Independência do Brasil e sua importância. 

Buscamos estimular o conhecimento histórico e promover o patriotismo em toda a 
família, para que todos pudessem entender seu papel como cidadão que tem direitos e 
deveres na sociedade, e pedimos para que todos fizessem uma reflexão de suas 
próprias atitudes em relação ao todo. 
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Enviamos os links para que eles pudessem assistir aos vídeos: 

Independência do Brasil: https://www.youtube.com/watch?v=kGrj_y8SpSw 

Sete de Setembro: https://www.youtube.com/watch?v=kGrj_y8SpSw 

Momento Histórico – Independência do Brasil: 
https://www.youtube.com/watch?v=kGrj_y8SpSw 

Para finalizar enviamos uma atividade para os atendidos que foi uma bandeira impressa 
em folha de sulfite para que eles decorassem com papel crepom nas cores verde, 
amarelo e azul. 

 

Tema: Setembro Amarelo 

08/09/2020 à 11/09/2020 – Abordamos o tema com as crianças/adolescentes e com os 

familiares, através de atendimento individual, por mensagens, áudios, e vídeos via 
whatsapp, e também por vídeo chamada.                                                                                                                        

Dissemos que o principal objetivo da Campanha Setembro Amarelo é a conscientização 
sobre a prevenção do suicídio, buscando alertar toda a população da realidade da 
prática no Brasil e no mundo. 

Comentamos que o suicídio está diretamente ligado ao estado emocional do indivíduo, 
ou seja, está ligado a ansiedade, depressão e ao stress, e que com certeza não é 
frescura ou preguiça e sim um transtorno de saúde mental, é uma questão de saúde, 
significa que a pessoa está doente emocionalmente. 

Pedimos para que eles dessem mais atenção e mais valor a vida das pessoas, e que 
se conhecessem alguém que estivesse passando por uma ansiedade, depressão ou 
stress, era para oferecer um ombro amigo, ouvir mais a pessoa. 

Toda e qualquer ameaça de suicídio deve ser levada a sério, as pessoas que ameaçam 
se matar não estão querendo apenas chamar a atenção, e sim essa pessoa está 
passando por um momento difícil de sua vida e está solicitando ajuda. 

Apesar de muitos pensarem que o suicídio é um ato impulsivo isso nem sempre é 
verdade, muitas pessoas pensam em suicídio constantemente e as vezes comunicam 
seu sofrimento diariamente. 

Para finalizar esse encontro pedimos para que as famílias assistissem aos vídeos: 

Não desista você é amado: https://www.youtube.com/watch?v=wOII1cSsceI 

Como cuidar da sua saúde mental durante a pandemia: 
https://www.youtube.com/watch?v=hinwTiUwOoo 

Sua vida tem valor: https://www.youtube.com/watch?v=iHPnlDlCG8s 

Setembro Amarelo, porque nossas crianças não podem sofrer desse mal! 
https://www.youtube.com/watch?v=mo1aCIP_ztE 
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Tema: Setembro Amarelo 

14/09/2020 à 18/09/2020 – Relembramos o tema anterior, através de atendimentos 

individuais, por vídeo chamada, por mensagens, áudios e vídeos via whatsapp. 

Falamos da importância do autocuidado, pedimos para que se alguém estivesse com 
sintomas de ansiedade, depressão ou stress, para procurar ajuda, e buscar entender a 
origem do sofrimento, e reconhecer que a saúde da mente é tão importante quanto a do 
corpo, e que esse reconhecimento é uma das formas de quebrar o ciclo e romper fatores 
que levam ao suicídio. 

O mês de setembro marca o período de conscientização e campanhas de prevenção ao 
suicídio, e com a pandemia e isolamento social, as pessoas foram obrigadas a encarar 
questões como incertezas socioeconômicas, desemprego e estresse social, que 
somadas as circunstâncias pessoais, podem ter ainda mais na incidência de transtornos 
da mente. 

Visto que muitas pessoas tem sofrido com o distanciamento de entes queridos ou 
enfrentam a convivência em um lar com algum tipo de violência. 

Lembramos novamente a importância de cada vida, comentamos sobre o cuidado com 
nossa saúde mental e também o cuidado que devemos ter com a vida do outro. 

Dissemos sobre de quão importante é o suporte familiar e dos laços sociais bem 
estabelecidos com amigos e familiares, pois isso tudo atua como meios de proteção.  

Finalizamos o tema entregando para os atendidos um lápis com um cata-vento na cor 
amarela no sentido que se algum deles estivesse se sentindo angustiado que poderia 
escrever suas aflições com o lápis que ganharam e nos entregar. 

Tema: Dia da Árvore  

21/09/2020 à 25/09/2020 - Realizamos essa atividade com o objetivo de despertar a 

consciência das crianças/adolescentes e seus familiares para a necessidade da 
preservação do meio ambiente, fizemos vídeos, mensagens e áudios via whatsapp, e 
também atendemos cada um individualmente.  

Iniciamos falando das diferentes fases de crescimento de uma árvore. 

Buscamos sensibilizar a todos para o assunto desmatamento e para os benefícios das 
árvores no dia a dia de todos os seres vivos e assim promover o cuidado com o meio 
ambiente. 

Comentamos que a árvore é um grande símbolo da natureza e é uma das mais 
importantes riquezas naturais que possuímos. As diversas espécies arbóreas existentes 
são fundamentais para a vida na Terra porque: 

 aumentam a umidade do ar graças à evapotranspiração; 

 evitam erosões; 

 produzem oxigênio no processo de fotossíntese; 

 reduzem a temperatura; 

 fornecem sombra e abrigo para algumas espécies animais. 
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Além disso, entre as diversas espécies arbóreas existentes, incluem-se várias plantas 
frutíferas, como é o caso da mangueira, limoeiro, que temos plantado em nossa 
entidade. 

Dissemos que o desmatamento afeta diretamente a vida de toda a população, que 
passa a enfrentar erosões, assoreamento de rios, redução do regime de chuvas e da 
umidade relativa do ar, desertificação e perda de biodiversidade. 

Sendo assim, o dia 21 de setembro deve ser visto como um dia de reflexão sobre nossas 
atitudes em relação a essa importante riqueza natural. 

Para finalizar entregamos para os atendidos uma "árvore" com balas e com o auxílio da 
facilitadora e da pedagoga desenhamos um contorno de uma árvore para que todos 
passassem uma das mãos na tinta guache e carimbassem no contorno da árvore. 

 

Tema: A chegada da primavera  

28/09/2020 à 30/09/2020 - De maneira atrativa abordamos o tema com as 

crianças/adolescentes e com a participação da família, através de atendimento 
individual, por vídeo chamada, por mensagens, áudios e vídeos via whatsapp. 

Iniciamos dizendo que a primavera é a estação das flores e por esse motivo muitas 
pessoas acham a mais encantadora das estações. 

Pedimos para que eles observassem o meio natural, o desabrochar das rosas, o canto 
dos pássaros, e que vivenciassem a alegria da estação com a presença multicolorida 
das flores. 

Falamos para que todos contemplassem as maravilhas e o bem-estar que a natureza 
proporciona. 

Dissemos que a chegada da primavera se caracteriza de forma globalizada os aspectos 
físicos, emocionais, afetivos e sociais. 

O nosso objetivo foi despertar o interesse dos atendidos pela preservação do meio 
ambiente e como cada uma das estações são importantes para a manutenção dos ciclos 
de vida na natureza. 

Com a chegada da primavera incentivamos o desenvolvimento pessoal e interpessoal 
dos atendidos, a construção de sua personalidade, valores para que pudessem conviver 
com o outro, enfatizamos o respeito à pluralidade e a diversidade social e cultural. 

Finalizamos fazendo as entregas de um marcador de páginas feito com florzinhas em 
e.v.a  para todos os atendidos. 

 

Outubro/2020 

Tema: Dia do Idoso 
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01/10/2020 à 02/10/2020 – Para falar desse tema atendemos individualmente, por vídeo 

chamada, por mensagens, áudios e por vídeo via whatsapp. 

Iniciamos dizendo para os atendidos valorizar a história de vida das pessoas idosas, as 
experiências, a sabedoria adquirida ao longo da vida. 

Dissemos que a prática é o que mostra que o respeito aos mais velhos precisa estar 
embutido em ações do dia a dia. 

Explicamos para as crianças/adolescentes que a vida é um ciclo e que a velhice faz 
parte da condição humana. 

Falamos que respeitar os mais velhos é: saber ouvir o que está sendo falado e obedecer, 
afinal, respeito é um sentimento que nos leva a tratar a pessoa idosa com grande 
atenção, relevância e consideração. 

Quem tem o privilégio de conviver com uma pessoa idosa sabe que é um sentimento 
inigualável. 

Pensando nisso, promovemos o convívio das pessoas idosas com as demais gerações, 
o respeito à dignidade e à cidadania das pessoas idosas. 

Para finalizar o tema fizemos um “casalzinho de idosos” em e.v.a. e pedimos para que 
os atendidos escrevessem frases de carinho e entregassem para um idoso que eles 
conhecessem. 

 

Tema: Dia das Crianças 

05/10/2020 à 10/10/2020 – Com muita alegria, descontração e de maneira diferente dos 
anos anteriores, realizamos nossas comemorações do dia das crianças, fizemos 
algumas adaptações devido as restrições impostas pela pandemia do coronavirus. 

Abordamos o tema por vídeo chamada, atendimentos individuais, por mensagens, 
áudios e vídeos via whatsapp. 

Explicamos que o dia das crianças é uma data comemorativa celebrada anualmente em 
homenagem às crianças. 

Com o auxílio da facilitadora e da pedagoga, fizemos leituras de algumas frases e 
pedimos para que todos fizessem uma reflexão e depois que nos enviassem áudios 
sobre o que tinha concluído de cada frase. 

As frases que enviamos para reflexão foram: 

“Ser criança é ser feliz e desfrutar intensamente de todos os instantes da vida”. 

“O dia das crianças também serve para nos lembrar que a infância é a melhor fase da 
vida”. 

“A infância é uma fase tão bela que uma parte de nós residirá sempre nela”. 

Após recebermos os áudios com as reflexões, promovemos com muito carinho a 
semana do drive thru, que se deu da seguinte forma; ao decorrer da semana fizemos  
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entrega de lanches do Mcdonald”s, entregamos sacolinhas surpresa com doces e 
brinquedinhos em miniaturas, e para finalizar entregamos lanches, refrigerantes, 
chocolates e um brinquedos. 

 

Tema: Alimentação Saudável 

13/10/2020 à 16/10/2020 – Com o auxílio da pedagoga e da facilitadora abordamos o 
tema com os atendidos através de atendimento individual, por mensagens, áudios e 
vídeo via whatsapp, e também por vídeo chamada. 

Falamos que o Dia Mundial da Alimentação Saudável é comemorado todo dia 16 de 
outubro, e teve início em 1981. E atualmente é celebrado em mais de 150 países como  

uma importante data para conscientizar a população sobre questões relativas a 
alimentação e a nutrição. 

Comentamos sobre segurança alimentar, que é uma alimentação saudável, acessível, 
de qualidade, em quantidade suficiente e de modo permanente. 

Dissemos que no Brasil, uma alimentação de qualidade é um direito de todos, que a 
alimentação adequada é um direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade 
humana, e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal. 

De maneira atrativa perguntamos qual fruta era a preferência número 1, número 2, 
número 3, em seguida dissemos que as frutas são presença garantida em uma dieta 
saudável e balanceada com a vantagem de serem suculentas, doces, aromáticas e 
muito saborosas, além de ser uma refeição rica em vitaminas, proteínas, minerais e 
fibras. 

Demos uma sugestão dizendo aos atendidos o que eles achavam se misturássemos as 
frutas de sua preferência e fizéssemos uma salada de frutas, todos responderam 
positivamente. 

Para finalizar fizemos uma deliciosa salada de frutas e entregamos aos atendidos, e 
como atividade pedagógica entregamos um “dominó de frutas” para que eles colorissem 
e brincassem. 

 

17/10/2020 – Neste sábado com muita alegria e animação, a AMOBAM em parceria 
com voluntários da Hyundai e da GRI, fizemos lanches e batata frita para as 
crianças/adolescentes. 

Além dos lanches e da batata frita entregamos também refrigerantes, chocolates, leite 
e cestas básicas. 

Devido o enfrentamento da pandemia fizemos as entregas com horários agendados 
para que não houvesse aglomerações de pessoas, aderimos ao sistema drive trhu. 
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Tema: Dia do Livro 

19/10/2020 à 23/10/2020 – Abordamos o tema com os atendidos por vídeo chamada, 

por mensagens, áudios e vídeos via whatsapp, e também atendemos individualmente 
com data e horário agendado. 

Falamos da origem do Dia Nacional do Livro, que foi uma homenagem a fundação da 
Biblioteca Nacional do Livro, em 1810, pela Coroa Portuguesa (fundada em 29 de 
outubro de 1810), e o Dia Nacional do Livro Infantil (18 de abril), foi uma homenagem 
ao escritor Monteiro Lobato, que nasceu nesse dia, tido como precursor da literatura 
infantil brasileira. 

Dissemos que a prática da leitura é extremamente importante para a saúde mental das 
pessoas, e que a leitura, além de ser relaxante, faz bem para o exercício da memória. 
Ela é um estimulante também da imaginação, que permite, pela mente, que as pessoas 
viajem e conheçam novos mundos. 

Também é por meio da leitura que é possível expandir o conhecimento e melhorar o 
vocabulário, além de facilitar a interpretação das palavras. Ter contato com livros ou 
outro tipo de leitura que agrega conhecimento ajuda muito na hora de construir um 
raciocínio textual e até mesmo na comunicação com outras pessoas no dia a dia.  

Fizemos a inauguração da nossa biblioteca, que foi um ponto importante para incentivar 
a leitura, organizamos o cantinho da leitura com gravuras na parede, com prateleiras 
cheias de livros e um armário com brinquedos educativos para estimular os atendidos a 
frequentarem a biblioteca e manusear o material de uma forma confortável e muito 
prazerosa, esse espaço foi criado também para desenvolver as habilidades cognitivas 
de todos. 

Perguntamos quais assuntos interessavam a eles, dessa forma conseguimos chamar a 
atenção das crianças/adolescentes para os temas que mais lhes atraíram. 

Para finalizar pedimos para que eles escolhessem o livro de sua preferência e depois 
de ler era para resumir o que entenderam através de um desenho, ou um resumo, ou 
até mesmo por áudio e que me enviassem via whatsapp. 

 

Tema: Outubro Rosa 

26/10/2020 à 29/10/2020 – Iniciamos o tema de uma maneira delicada e realista, 

falamos por mensagens via whatsapp, e por atendimentos individuais. 

Começamos falando que o mês de outubro é marcado pelo combate e conscientização 
do câncer de mama, por isso é chamado outubro rosa. 

A campanha é realizada em todo o mundo no mês de outubro e o laço rosa é usado na 
luta e prevenção da doença. 

Com todos os cuidados e prevenção em relação a transmissão do coronavirus-(COVID-
19), promovemos um encontro na entidade com o Dr. José, com alguns membros da 
comunidade e também com alguns participantes do grupo da terceira idade  
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(organizamos o distanciamento das cadeiras 1,5m de distância, uso obrigatório de 
máscara, e na entrada obrigatório a higienização das mãos com álcool em gel). 

Foi falado sobre a possibilidade do surgimento da doença, seus efeitos, suas causas e 
como prevenir, que há cura, e que quanto mais cedo a doença for descoberta maiores 
são as chances de cura. 

Porém, foi importante lembrar que homens, também podem ter câncer de mama, apesar 
de ser mais raro porque o homem não desenvolve glândula mamária, local onde este 
câncer mais atua.  

Fizemos uma flor na cor rosa em e.v.a. colocamos um bombom dentro e com uma frase 
de conscientização: outubro rosa, previna-se, cuide-se, celebre a vida, em seguida 
entregamos para todos os atendidos e também para todos os participantes do encontro. 

Finalizamos o tema e o encontro pedindo a todos que nos ajudassem a conscientizar, e 
que as crianças/adolescentes pudessem conscientizar em suas casas, por exemplo; 
suas mães, avós, tias, irmãs,.... 

 

Tema: Halloween 

30/10/2020 – De uma forma bastante divertida, abordamos o tema por meio de vídeo, 

mensagens, e áudio via whatsapp, e também por atendimentos individuais. 

Explicamos que o halloween, é uma tradição da cultura britânica, e veio para os Estados 
Unidos em meados do século XIX, quando aconteceu a imigração em massa de 
irlandeses, que ocorreu devido a grande fome que atingiu a Irlanda naquela época. 

Essa tradição começou a ser assimilada por toda a sociedade norte americana e 
transformou-se em uma das festas mais tradicionais do Estados Unidos. 

Aqui no Brasil, esse dia é conhecido como dia das bruxas, também é marcado por 
festas, nas quais as pessoas fantasiam-se de monstros, bruxas, aranhas, vampiros, 
zumbis,....e alguns distribuem doces para as crianças. 

Dissemos que o dia das bruxas é uma brincadeira que consiste da seguinte forma: as 
crianças fantasiadas batem nas portas das casas dizendo a famosa frase: doce ou 
travessura? 

Com o auxílio da pedagoga e com a participação da facilitadora decoramos a entidade 
com “fantasmas, abóboras, aranhas, morcegos, bruxas, gato preto, chapéus de bruxas”, 
entre tantos outros enfeites. 

Finalizamos com a entrega de saquinhos de doces e bolo para as crianças, e 
comemoramos também os aniversários das crianças. 

 

 Tema: Aniversário Trimestral 

30/10/2020 – Neste clima festivo e descontraído além da comemoração do halloween, 

comemoramos também o aniversário trimestral das crianças/adolescentes. 
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Comemoramos de maneira consciente e segura, tomando todos os cuidados em relação 
ao contágio da pandemia, atendemos todos com horário agendado de forma individual. 

Finalizamos nosso encontro entregando os presentes aos aniversariantes. 

 

Novembro/2020 

Tema: Dia Mundial da Gentileza 

03/11/2020 à 13/11/2020 – Abordamos o tema com as crianças/adolescentes e com as 
famílias através de mensagens/vídeos/áudios via whatsapp, por vídeo chamada e 
também por atendimento individual. 

Iniciamos dizendo que o dia mundial da gentileza é comemorado no dia 13 de novembro, 
e que essa data surgiu oficialmente nos anos 2000, com a intenção de inspirar pessoas 
a criar um mundo mais gentil. 

Falamos que devemos estimular a pratica das gentilezas em nosso dia a dia e 
literalmente incluí-las em nossa rotina. 

Para alguns pesquisadores o ato de ser gentil, produz dopamina, que é um hormônio 
do prazer e do bem-estar, produzido pelo cérebro. A gentileza, a compaixão e o amor são 
como antídotos contra a depressão e doenças crônicas, também melhoram o sistema 
imunológico. Isso traz uma relação direta com o bem estar, porque dispara em nós o nosso 
melhor. 

O ano de 2020 tem sido complicado no mundo todo, principalmente devido à pandemia do novo 
coronavírus. O isolamento social, a crise econômica, e todas as adaptações que precisaram 
ser feitas no dia a dia das pessoas, diante desse cenário, atos de gentilezas precisam se 
destacarem. 

Indicamos alguns vídeos para que as crianças/adolescentes assistissem com seus familiares: 

https://www.youtube.com/watch?v=A6PWu3EH7Xw 

https://www.youtube.com/watch?v=sQ-zqlu9O0Y 

https://www.youtube.com/watch?v=-NQIcS4_KBo 

https://www.youtube.com/watch?v=hPmAdjdvst4 

Comentamos que uma pessoa gentil é o mesmo que ser uma pessoa amável, agradável 
elegante, educada, atenciosa, encantadora, e que tudo isso a torna uma pessoa nobre. 

A gentileza é crucial para a convivência em sociedade, pois, gentileza gera gentileza. 

Gentileza é um gesto de carinho e de cuidado com o outro, com a vida do outro. 
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Citamos alguns exemplos de gentilezas para os atendidos: dar bom dia ao acordar, fazer 
elogios, dizer obrigado, ajudar a família com os afazeres domésticos como; arrumar a 
cama, ajudar com os cuidados dos irmãos menores, entre tantos outros. 

Propomos uma atividade a todos chamada: “manifesto das gentilezas”, que se deu da 
seguinte forma: eles tiveram que expressar a importância da gentileza através de ações 
concretas e registrar através de vídeo e nos enviar, aquele que fizesse o maior número 
de gentilezas receberia uma sessão cinema com três acompanhantes na entidade. 

O objetivo dessa atividade foi motivar os atendidos e seus familiares a dedicar um pouco 
de tempo para disseminar o bem com atitudes simples no cotidiano. 

Finalizamos agradecendo a participação de todos nessa atividade, e claro premiamos 

os participantes com o maior número de gentilezas prestadas. 

 

Tema: Proclamação da República 

16/11/2020 – Para falar desse assunto em tempo de pandemia e para não dar 
aglomeração de pessoas, atendemos as crianças/adolescentes individualmente com 
horário agendado, fizemos vídeos, gravamos áudios, trocamos mensagens via 
whatsapp fizemos também vídeo chamada. 

Explicamos que a República é uma forma de governo que tem como objetivo principal 
atender aos interesses dos cidadãos. Nesse regime é o povo que elege seu governante. 
Falamos que é um regime democrático e que é este regime que vigora no nosso país 
atualmente. 

Explicamos também que nem sempre foi assim, que antes era um regime monárquico, 
e no Brasil tivemos dois imperadores; D.Pedro I, e D.Pedro II. 

Dissemos que esse acontecimento ocorreu no dia 15 de novembro de 1889. 

Indicamos alguns vídeos para que as crianças/adolescentes pudessem assistir em 
casa: 

https://www.youtube.com/watch?v=WLBKBbP1y94 

https://www.youtube.com/watch?v=6uNtOp1YmXg 

https://www.youtube.com/watch?v=QalgIHA25MM 

https://www.youtube.com/watch?v=gSHg-lld8s8 

Como atividade, para finalizar o tema demos uma atividade impressa para que eles 
colorissem. 
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16/11/2020 – A AMOBAM em parceria com MATER DEI – Odontologia Humanizada -  

(DR. VALÉRIA FREITAS CARVALHO IWANAGA), iniciou tratamento dentário gratuito 
para as crianças/adolescentes atendidos no projeto. 

A Odontologia Humanizada significa deixar a consulta menos mecânica para acolher 
com cuidado e empatia, a humanização odontológica, é escutar melhor as queixas dos 
pacientes e entender como o problema bucal afeta a saúde e o bem estar de cada 
indivíduo. 

 

Tema: Consciência Negra 

17/11/2020 à 19/11/2020 – Abordamos o tema com os participantes por meio de vídeo 

chamada, atendimento individual, por mensagens/áudios/vídeos via whatsapp. 

É celebrado no dia 20 de novembro o dia da Consciência Negra, data relacionada à 
morte de Zumbi de Palmares, líder do Quilombo dos Palmares. 

Zumbi dos Palmares é uma importante figura na luta e resistência contra a escravidão 
dos povos de origem africana. 

Falamos que o dia da Consciência Negra, todas as pessoas deveriam celebrar, afinal 
de contas, a presença da cultura negra está enraizada na cultura brasileira, seja na 
culinária, seja no nosso jeito de ser e também de falar, por exemplo;  

 Quem gosta de um “dengo”? 

 Quem gosta de um “cafuné”? 

 Quem é o “caçula”? 

 Quem é um “moleque”? 

 Quem gosta de bolo de “fubá”? 

 Quem gosta de fazer uma “muvuca” 
 

Além disso, a data é dedicada a reflexão não só do povo africano ou afrodescendente, 
mas de toda a sociedade sobre a importância e o valor inestimável da liberdade e do 
preconceito em todas as suas formas. 

Dissemos que a escravidão foi um período sombrio da nossa história, e faz apenas 132 
anos que ela deixou de existir. 

Por isso é tempo de celebrar a luta pela liberdade, sem deixar de lado a busca por 
igualdade de direitos, deveres e oportunidades. 

Vamos todos juntos dizer não ao racismo, à discriminação e a todos os tipos de 
preconceito. 

Para finalizar as crianças/adolescentes fizeram uma colagem com fitas de papel crepom 
decorando os “cabelos afros”, essa atividade auxiliou no desenvolvimento de 
habilidades como coordenação motora fina, concentração, criatividade e percepção 
visual. 
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Tema: Novembro Azul 

23/11/2020 à 26/11/2020 – De uma maneira simples e delicada iniciamos o assunto com 

as crianças/adolescentes, com os familiares, envolvemos também o grupo da Melhor 
Idade e toda a comunidade. 

Os meios de comunicação utilizados para desenvolver o tema foram: mensagens no 
facebook, vídeos/áudios/mensagens via whatsapp, vídeo chamada e também fizemos 
atendimento individual com horário agendado. 

Começamos dizendo um pouquinho da história do novembro azul, que se originou na 
Austrália no ano de 2003, a ideia surgiu quando dois amigos decidiram associar o bigode 
a conscientização acerca da saúde dos homens. 

Trata-se de uma campanha de conscientização sobre a prevenção e o tratamento do 
câncer de próstata, e vai além, é um movimento que o mundo inteiro volta sua atenção 
para a saúde masculina, que para muitos ainda é vista como um tabu. 

É muito comum dentre a população masculina existir certo receio em relação a algumas 
questões quanto a saúde e os cuidados pessoais, isso precisa ser desmistificado, para 
que, dessa maneira os homens possam se sentir à vontade para cuidar da própria saúde 
sem medo de sofrer preconceito. 

Esse movimento chegou no Brasil no ano de 2008, e quem o trouxe foi o Instituto Lado 
a Lado pela Vida em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia. 

Dissemos que infelizmente, é comum a população masculina achar que é imbatível, que 
não precisa de cuidados, ou simplesmente não gostar de ir ao médico, mas é justamente 
atitudes como esta, que os fazem descobrir doenças sérias em estado avançado, e, 
consequentemente prejudicando seu tratamento. 

Orientamos: portanto homens, não deixem de cuidar da sua saúde em todos os 
aspectos, inclusive, em relação ao seu bem estar físico e mental. 

Falamos que a campanha desse ano foi uma “provocação” direcionada principalmente 
àqueles homens que cresceram com base na ideia ultrapassada de que “homem de 
verdade não chora”, a mensagem “Seja Homem: Se Cuide!”, foi estimulá-los a 
assumirem o protagonismo da própria saúde, e para mostrar que eles são livres para 
demonstrar suas dores e emoções. 

Finalizamos com a distribuição de bombons embrulhados em papel crepom na cor azul 
com uma mensagem dizendo “Homem precisa se cuidar!”. 

 

Tema: Potinho da calma 

27/11/2020 – Pelos meios de comunicação (mensagens/áudios/vídeos via whatsapp, 

vídeo chamada) e também por atendimentos individuais, iniciamos o tema. 

Dissemos que o “pote da calma”, é um método Montessori, que surgiu como um recurso 
concreto e portátil com objetivo de distrair e tranquilizar crianças. 

O pote da calma é uma atividade sensorial que traz o foco para o momento presente, e 
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funciona como uma âncora visual, trazendo a atenção da criança para um único foco, e 
estimulando-a a expressar seus sentimentos de maneira tranquila. 

Alguns estudos acerca do método dizem que, enquanto a criança observa o movimento 
do glliter no pote, consegue manter o foco, organizar e centralizar o sistema nervoso, 
consegue ainda desacelerar os batimentos cardíacos e controlar a respiração, assim, 
após se acalmarem conseguem explicar os motivos da chateação ou frustração de 
forma mais clara e com as ideias mais organizadas, se expressando melhor e capazes 
de manter um diálogo eficaz. 

Falamos que em tese, a natureza do indivíduo deve ser compreendida e observada 
antes de serem aplicadas qualquer maneira de correção durante todo o período de 
crescimento. 

Nosso objetivo de fazer o pote da calma foi na intenção de ensinar as 
crianças/adolescentes a respirarem fundo e se acalmarem quando precisa. 

Finalizamos com a entrega do pote da calma para todos. 

 

Dezembro/2020 

Tema: Dia Mundial da Luta Contra a AIDS 

01/12/2020 à 03/12/2020 – Por meio de comunicação virtual; mensagens, áudios e 

vídeos via whatsapp, e também por atendimento individual, abordamos com os 
atendidos a importância do Dia Mundial da Luta Contra a AIDS. 

Com uma linguagem simples e de maneira delicada dissemos que a data foi instituída, 
em 1988, pela Assembleia Geral da ONU e a Organização Mundial da Saúde (OMS), e 
tem como objetivo trazer informações sobre o tema, mas também combater o 
preconceito e estigma em torno das pessoas que vivem ou convivem com o HIV ou 
AIDS. 

A AIDS é causada pelo vírus HIV, que interfere na capacidade do organismo de 
combater infecções. 

Algumas semanas depois da infecção pelo HIV, podem ocorrer sintomas semelhantes 
aos da gripe, como febre, dor de garganta, e fadiga. A doença costuma ser 
assintomática, até evoluir para a AIDS. 

Os sintomas da AIDS incluem perda de peso, febre ou sudorese noturna, fadiga e 
infecções recorrentes. 

Não existe cura para a AIDS, mas uma adesão estrita aos regimes antirretrovirais 
(ARVs) pode retardar significativamente o progresso da doença, bem como prevenir 
infecções secundárias e complicações. 

Listamos algumas formas de contágio e algumas formas de não contágio: 

Pode contrair o vírus HIV por: 

 Relação sexual sem camisinha. 
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 Durante a gestação, parto ou amamentação. Conhecida como transmissão 
vertical. 

 Compartilhamento de seringas contaminadas. 

 Transfusão com sangue contaminado. 

 Instrumentos cortantes e perfurantes não esterilizados.  

Não pode contrair  HIV por: 

 Beijos, abraços e gestos de carinho. 
 Compartilhamento de talheres e copos 
 Contato com urina, lágrima, fezes e suor. 
 Uso compartilhado de toalhas e roupas. 
 Transmissão aérea. 

Indicamos alguns vídeos explicativos para as famílias assistirem juntos: 

https://www.youtube.com/watch?v=s76tPCTPfC4 

https://www.youtube.com/watch?v=8eJ3ZhzIU3Q 

https://www.youtube.com/watch?v=jL9NbjVFafw 

Para finalizar o tema com o auxílio da pedagoga e da facilitadora fizemos um cartaz 
colocamos na entrada da entidade e orientamos as famílias individualmente. 

 

Tema: Ressignificar 

07/12/2020 à 11/12/2020 – Com a participação da pedagoga e da facilitadora de 

oficinas, abordamos o tema com as crianças/adolescentes, familiares e com o Grupo da 
Melhor Idade, por meio de vídeos, vídeo chamada, áudios, mensagens via whatsapp, e 
também por atendimentos individuais. 

Iniciamos perguntando se alguém já tinha ouvido, ou se sabiam o significado da palavra 
ressignificar? 

Pelo dicionário ressignificar significa “dar novo sentido a algo ou alguém já existente”. 

No entanto, o seu significado vai muito além do que está escrito no dicionário.  

Em outras palavras, ressignificar funciona como uma maneira de transformar 
acontecimentos ruins em um aprendizado, uma motivação, ou seja, em algo positivo. 

Falamos que, viver é estar sujeito a passar por momentos bons e ruins e que nem 
sempre estão sob nosso controle, mas, como vamos reagir a determinadas 
circunstâncias é uma escolha, cabe a nós decidirmos se uma crise existencial, vai deixar 
ensinamentos ou vai servir de apenas para lamentações e vitimizações. 

Dissemos que por mais difícil que seja a realidade sempre haverá uma alternativa, mas 
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cabe a cada um decidir se vai ficar triste remoendo o fato passado ou se vai encontrar 
novas razões para sorrir e olhar para o futuro diante de toda e qualquer situação. 

A ressignificação é sempre o melhor caminho a seguir, ela nos ajuda a encontrar saídas 
mesmo para aqueles momentos em que nada parece nos consolar. 

Citamos algumas dicas para ressignificar: transformar tristezas em aprendizados; fazer 
das razões para desistir motivos para continuar; aprender rir de si mesmo ao invés de 
abafar um sorriso; entender que nada acontece por acaso e deixar de reclamar da vida; 
buscar motivação e não duvidar da sua capacidade; esteja bem resolvido com seu 
passado para seguir em frente. 

Enviamos vídeos motivacionais para que as famílias e o Grupo da Melhor Idade 
assistissem e refletissem: 

https://www.facebook.com/100000750630100/videos/2032469076788094/ 

https://www.youtube.com/watch?v=hfpwPO_uTUA&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=9AU-vabFCNQ&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=UzOXCtuzW8k&feature=youtu.be 

Para finalizar comentamos que para acontecer a ressignificação precisamos respeitar 
nossa própria história, todos nós temos uma história, um acúmulo de acontecimentos 
que nos fez chegar onde estamos, e que esse passado e as pessoas envolvidas 
independente daquilo que tenha ocorrido e que enfrentamos lá atrás. E somente 
reconhecendo e aceitando nossa história é que vamos conseguir vislumbrar uma 
chance real de seguir em frente, desfrutando dos benefícios que a ressignificação 
proporciona. 

Encerramos o tema entregando um desenho de uma árvore genealógica para as 
crianças/adolescentes colocarem os nomes de membros de suas famílias, e para o 
grupo da melhor idade, entregamos mudinhas de suculentas, explicamos que o 
significado das suculentas é um lembrete de vitalidade, persistência e integração com 
tudo o que está a nossa volta. 

 

Tema: Atividades Recreativas (Colônia de Férias) 

14/12/2020 à 21/12/2020 – Com o auxílio da pedagoga e da facilitadora de oficinas, 
agendamos horários para atendermos individualmente as crianças/adolescentes e 
fizemos as seguintes brincadeiras: 

“Quebra-cabeça” – O objetivo foi ressaltar a importância do quebra-cabeça no 

desenvolvimento físico, neurológico, psicomotor, a capacidade de concentração, noção 
espacial, percepção visual, o aumento de conhecimento de diversos assuntos, além de 
aumentar a autoestima e a criatividade. 

 

Pinturas de Cartões Natalinos/Desenho do Início do verão – O ato de colorir é 

importante para o desenvolvimento e enriquecimento das capacidades motoras, uma  
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vez que foi trabalhado os movimentos das mãos, pulsos e dedos, é extremamente 
relaxante. 

 

Brincando e Confeitando – Preparamos a massa e deixamos as 

crianças/adolescentes moldar biscoitinhos natalinos, essa brincadeira teve como 
intenção de incentivar as crianças/adolescentes a terem autonomia, aperfeiçoar os 
cinco sentidos, a associação da alimentação com um momento de prazer, outro 
benefício foi a socialização e a felicidade. 

 

Futebol – É uma excelente atividade física, a prática do futebol auxilia na evolução 

física, coordenação motora, velocidade e reação, desenvolvimento psicológico, 
socialização, autoestima, autoconfiança, aumenta o reflexo, a agilidade, a capacidade 
cardiovascular, desenvolve o senso de coletividade, o seu princípio norteador são as 
regras e organização. 

 

Circuito – Teve como objetivo ampliar movimentos corporais como subir, descer, rolar, 
rastejar, saltar, correr, andar, puxar, escalar, pendurar, tem como proposta auxiliar o 
desenvolvimento motor e corporal da criança/adolescente, proporcionou interação e 
aprendizado, valores da cooperação e solidariedade e respeito ao próximo. 

 

Tema: Natal 

22/12/2020 à 23/12/2020 – Através dos meios de comunicação virtual (mensagens, 

áudios, vídeos, vídeo-chamada - via whatsapp), e também por atendimentos individuais 
com horários agendados, abordamos o tema como as crianças/adolescentes com os 
familiares, com o grupo da melhor idade e também com voluntários da comunidade. 

Iniciamos dizendo que o natal é uma época do ano muito especial, rodeada por uma 
intensidade de sentimentos e magia, a qual ninguém consegue ficar indiferente. 

Esse ano devido a pandemia do coronavirus (COVID-19) que nos assola, o natal será 
vivido de forma diferente, sem beijos, sem abraços, com distanciamento de 1,50m, com 
o uso de máscara, fazendo uso constante de álcool em gel, lavando sempre as mãos, 
com no máximo seis pessoas, tudo isso para evitar a propagação do vírus. 

Certamente será um natal diferente mas, devemos lembrar que é tempo de ser feliz e 
demonstrar amor e solidariedade, vamos usar as tecnologias que temos a nosso favor. 

Os abraços não poderão acontecer mas, precisamos manter esse afago, e sentir falta 
de tal, nos deixará mudanças para natais futuros.  

Refletimos sobre a leitura de um texto sobre esperança: 

“Certa vez, o povo de um vilarejo decidiu se reunir para rezar pedindo por chuvas, mas 
apenas um garoto trouxe guarda-chuva. 
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(O NOME DISSO É FÉ) 

Quando você joga um bebê de um ano de idade para o alto, ele gargalha porque sabe 
que na queda alguém irá segurá-lo. 

(O NOME DISSO É CONFIANÇA) 

A cada noite, antes de dormir, não temos garantia nenhuma de que estaremos vivos na 
manhã seguinte, mas, ainda assim, colocamos o despertador para tocar. 

(O NOME DISSO É ESPERANÇA) 

Que nunca a percamos!”. 

Falamos que é um momento de ter esperança de dias melhores de um amanhã melhor. 

Finalizamos entregando presentes e panetones para as famílias atendidas e 
entregamos também para os voluntários da comunidade cartões de natal pintados pelas 
crianças/adolescentes com saquinhos de biscoitos natalinos. 

Indicamos filmes de natal para as famílias assistirem juntos: 

Esqueceram de mim 

Estrela de Belém 

Tema: Aniversário; 23/12/2020 – Com horário agendado para que não houvesse 

aglomerações entregamos o presente de aniversário para as crianças/adolescentes dos 
meses de novembro e dezembro. 

 

REUNIÃO DE PAIS  

 

Fevereiro – Tema: Crise Econômica 

No dia 05 de fevereiro de 2020, as 19h00, realizamos nossa reunião de pais mensal. 

O tema abordado com os pais foi; Crise Econômica. 

A crise econômica no Brasil começou por volta de 2014. 

Para alguns analistas, o país só sairá da recessão nesse ano. 

Igualmente, por conta das desigualdades estruturais, quando há crescimento 
econômico no Brasil, nem todos os segmentos da sociedade são beneficiada. 

Para isso, o governo aplicou uma política de juros subsidiados e crédito barato para os 
empresários escolhidos pelo governo. Também tornou o governo um grande investidor 
e realizou inúmeras obras públicas. 

As consequências foram a elevação da renda das classes D e E, mudança de hábitos 
de consumo e investimentos, e um forte aumento de demanda por parte da população 
brasileira. Não foi estimulada a poupança, nem os investimentos a longo prazo. 
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Quando a crise mundial se instalou em 2008, o governo aplicou medidas que  

garantissem que o mercado interno, agora maior, continuasse a sustentar a demanda 
brasileira. 

Comentamos sobre os impactos dessa crise econômica no nosso dia a dia. 

Finalizamos a reunião agradecendo a presença de todos, e dizendo como é importante 
o acompanhamento de todos na reunião de pais mensal. 

 

Março – Tema: Violência e Segurança Pública 

No dia 10 de março de 2020, as 19h00 realizamos nossa reunião de pais mensal, o 
tema abordado foi violência e segurança pública. 

Inserido no debate sobre os elementos geradores da violência contemporânea,  
demonstra que o perfil social da violência e da criminalidade vem sofrendo significativas 
modificações nas últimas três décadas.  

A intensa exposição de crianças e jovens a programas televisivos e jogos eletrônicos 
que são cada vez mais violentos e capazes de imitar a realidade, vem ampliando para 
os mais diversos segmentos da sociedade. 

Na verdade, estamos expostos com muita frequência aos fatores geradores da 
violência.  

Falamos que a segurança pública tem que começar em casa como forma preventiva a 
toda e qualquer tipo de violência. 

Finalizamos agradecendo a participação de todos na reunião desta noite.  

 

Abril/2020 – Tema Pedofilia 

No dia 09 de abril de 2020, das 08h00 as 14h00 realizamos nossa reunião de pais 
mensal com atendimento individual e agendado. 

Abordamos o tema pedofilia, iniciamos falando que muitos pais se sentem constrangidos 
de falarem com seus filhos sobre esse assunto, entretanto é fundamental para prevenir 
qualquer tipo de problema em relação a isso. Sendo assim, os pais devem ensinar sobre 
o nome correto das partes do corpo e orientar sobre quais as partes não devem ser 
tocadas por outras pessoas.  

Também falamos da importância de explicar para as crianças/adolescentes a procurar 
ajuda dos pais caso algum adulto tente esse tipo de assédio. 

Orientamos que se algum caso desse tipo chegar ao seu conhecimento, não se omita e 
denuncie-o às autoridades competentes. Afinal, quanto maior for a repressão a casos 
de pedofilia, menor será o risco do seu filho passar por esse problema. 

Finalizamos falando da importância dos responsáveis nas reuniões de pais mensal e 
agradecemos a presença de todos.  
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Maio/2020 – Tema: Mãe na Sociedade Contemporânea 

No dia 09 de maio de 2020, obedecendo todas as orientações de prevenção ao 
coronavirus, através de atendimentos individuais e horários agendados, realizamos uma 
reunião de pais. 

Abordamos o tema; Mãe na Sociedade Contemporânea. Iniciamos falando que ser mãe 
na sociedade atual é um grande desafio, devido os múltiplos papéis exercidos por ela. 

Falamos que tudo no mundo muda, e a mãe de hoje também mudou. Diferente das avós 
e bisavós, que eram educadas para dedicarem-se com exclusividade ao lar no papel de 
mãe, esposa, educadora, cozinheira, costureira, arrumadeira, ...... 

A sociedade contemporânea exige que além de todas essas funções as mães exerçam 
várias outras, sempre conciliadas a maternidade, com por exemplo; carreira profissional. 

Ser mãe é um estado permanente de doação, é um turbilhão mais doce dos afetos, é 
amar incondicionalmente. 

Falamos também da mãe avó, do pai que é mãe, do irmão/irmã que muitas vezes 
cumpre esse papel. 

Finalizamos essa reunião parabenizando todas as mães, e agradecendo a presença de 
todos. 

 

Julho/2020 – Tema: Saúde Mental durante a Pandemia 

No dia 28 de julho de 2020, realizamos uma reunião de pais. Cumprindo as regras de 
distanciamento social, atendemos os responsáveis com horário agendado. 

Falamos que a pandemia do coronavirus (COVID-19), chacoalhou a vida de todo 
mundo. Isolamento social, medo, incertezas, mudanças no ritmo das relações sociais, 
esses fatores podem culminar em transtornos como depressão, ansiedade e pânico. As 
particularidades do coronavirus, interferem de maneira única no bem-estar mental de 
cada pessoa. 

Dissemos que para combater o isolamento psicológico, é muito importante nos 
mantermos distantes, mas conectados, não perder a conexão com amigos e familiares.  

Para tornar o isolamento tolerável é muito importante construir uma nova rotina, buscar 
atividades lúdicas e criativas e praticar atividade física. 

Demos algumas dicas para proteger a saúde mental; 

Não passar o dia inteiro acompanhando notícias sobre a covid-19; 

Tenha cuidado com as fake News; 

Mantenha-se conectado com os amigos e parentes por telefone e pelas redes sociais; 

Se distraia com atividades agradáveis como ouvir músicas, ler livros, fazer artesanato, 
ver filmes e séries; 
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Praticar exercícios físicos não exaustivos; 

Evite o consumo excessivo de bebidas alcoólicas; 

Cultive o bom humor. 

Finalizamos essa reunião agradecendo a presença de todos os participantes.  

 

Setembro/2020 – Tema: Família/Felicidade 

No dia 15 de setembro de 2020, realizamos uma reunião com os pais e/ou responsáveis.  

Cumprimos todas as regras em relação a pandemia ocasionado pelo coronavirus como; 

atendemos com horários agendados, cada responsável fez a higienização das mãos 

com álcool em gel, e a entrada e a permanência só foi permitida com o uso de máscara. 

Iniciamos dizendo que o segredo da felicidade está na família, e que nenhuma felicidade 

é tão plena quanto a que existe dentro do círculo familiar. 

Falamos que nesse período de quarentena os laços e a convivência familiar foram 

colocados a prova, o isolamento social, obrigou todos a redescobrir novas formas de se 

relacionar e conviver e que tudo ficou intenso e desafiador, mas, o importante para todos 

é saber que o aconchego de um ambiente familiar afetivo é essencial para uma base de 

desenvolvimento saudável e feliz ao longo da vida. 

Para finalizar agradecemos a presença de todos e dissemos que a família é o bem mais 

precioso e que por esse motivo é a razão da verdadeira felicidade. 

 

Outubro/2020 – Tema: Pesquisa de satisfação 

No dia 09 de outubro de 2020, realizamos uma pesquisa de satisfação com os 

responsáveis pelos atendidos, por questões de cuidados para a não propagação do 

coronavirus, atendemos os responsáveis individualmente, fizemos a higienização do 

ambiente , e também das mãos de todos os participantes com álcool em gel, e com o 

uso obrigatório de máscara durante todo o atendimento. 

Convidamos todos a avaliarem nosso trabalho a nos darem sugestões, e se preciso 

fazerem reclamações também. Imprimimos quatro questões com as seguintes 

questões: 

1.Os funcionários da entidade estão auxiliando os responsáveis durante a pandemia? 

2.As atividades propostas estão sendo satisfatória? 

3.A AMOBAM está atendendo as suas necessidades referentes a alimentação durante 

a pandemia? 
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4.Você e sua família encontraram na AMOBAM o serviço que precisava neste período 

de pandemia? 

Todos que participaram nos deram um feedback positivo. 

Finalizamos agradecendo a participação de todos. 

 

Dezembro/2020 – Tema: Esperança 

No dia 21 de dezembro de 2020, realizamos a última reunião de pais do ano. 

Devido a pandemia do coronavirus (COVID-19), fizemos a reunião com horários 
agendados. 

Iniciamos, dizendo que em meio a tantas incertezas, buscamos projetar como e quando 
tudo isso vai acabar, as dúvidas se acumulam, e as poucas respostas que surgem, são 
muitas vezes conflitantes. 

Sentimos na pele o estresse e a ansiedade aumentando a cada longo dia, fechados em 
casa. 

Abusamos da nossa imaginação, em busca de meios para nos distrair e manter a calma. 

Há momentos da vida em que o dinamismo aflora com maior evidência e dentro desse 
quadro de pandemia um dos temas de reflexão que mais aparece é o da esperança. 

Os versos da canção “A cor da esperança”, se enquadram perfeitamente a realidade 
que estamos vivendo, a fórmula otimista nos assegura que: 

“Amanhã a tristeza vai transformar-se em alegria e o sol vai brilhar no céu de um novo 
dia. Vamos sair pelas ruas, pelas ruas da cidade, peito aberto, cara ao sol da felicidade”. 

“E no canto de amor assim, sempre vão surgir em mim, novas fantasias, sinto vibrando 
no ar. E sei que não é vã, a cor da esperança, a esperança do amanhã”. 

                                                                                                      Compositor: Cartola 

                                                                                                  Interprete: João Nogueira 

Que nesse tempo de confinamento, isolamento e distanciamento, possamos ter um 
olhar de esperança de dias melhores. 

Finalizamos dizendo que temos que cultivar a sementinha da esperança que existe em 
nossos corações para que ela não morra, porque a esperança é uma crença emocional 
é um sentimento encorajador, agradecemos a presença de todos desejando um feliz 
natal e um próspero ano novo. 

 

4.2. Indicadores de Avaliação e Monitoramento: se constar no Plano de Trabalho 

(resultados alcançados, conforme definido no Plano de Trabalho): 
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METAS MEIOS DE VERIFICAÇÃO RESULTADOS ALCANÇADOS 
AVALIAÇÃO 

Atender 25 
Crianças/Adolescentes 
nos meses de janeiro a 
dezembro /2020 

Através da lista de presença 
diária e relatórios mensais, 
lista de presença da reunião 
de pais, fotos e vídeos. 

Os dados analisados através dos meios de 
verificação, apontaram que as metas foram 
alcançadas e que entre os meses de janeiro a 
dezembro/2020, foram atendidas 25 
Crianças/Adolescentes apresentando frequência 
regular e realizando todas as atividades 
propostas. 

 

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

Lista de presença, reunião 
com as famílias, cooperação 
e participação da família e da 
comunidade nas atividades 
realizadas, fotos/vídeos. 

Entre os meses de janeiro a dezembro/2020 
realizamos 11 festas temáticas na entidade, na 
qual tivemos a participação das famílias das 25 
Crianças/Adolescentes atendidos, e também a 
participação regular da comunidade (lembrando 
que as festas a partir de abril foram feitas de 
maneira individual levando em consideração 
todas as orientações de distanciamento social). 
Assim complementou as ações da família e da 
comunidade, promovendo a integração e o 
fortalecimento das relações familiares e sociais 
e os resultados foram alcançados. 

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

Participação nas atividades 
realizadas, lista de presença 
diária, relatórios, diálogos, 
lista de presença da reunião 
de pais, fotos e vídeos. 

No decorrer dos meses fizemos 7 dinâmicas e 2 
encontros com as 25 Crianças/Adolescentes, 
com a participação dos Idosos, das famílias e 
alguns membros da comunidade, os temas 
foram: a mulher idosa no mundo 
contemporâneo, a rainha do carnaval, não deixe 
o “balão” cair, jogo da memória, dia dos pais, 
família, e saúde da mulher (outubro rosa), 
saúde do homem (novembro azul), vídeos 
motivacionais com dinâmicas e entregamos 
lembrancinhas para todos os participantes 
Proporcionando os valores da afetividade, 
amizade, solidariedade, carinho, respeito mútuo, 
alcançando as metas almejadas. 

Possibilitar a ampliação 
do universo 
informacional, artístico e 
cultural dos usuários, 
bem como estimular o 
desenvolvimento de 
potencialidades, 
habilidades, talentos e 
propiciar a formação 
cidadã; 

 Nos meses de janeiro, 
fevereiro e 
março/2020,participação nas 
atividades de teatro e 
passeios ao cinema e ao 
parque dos Jacarandás, lista 
de presença diária, dialogo, 
debates, listas de 
autorização das 
Crianças/Adolescentes, a 
partir de abril;  fotos e vídeos. 
 

Entre o mês de janeiro e fevereiro   fizemos 
nossa sessão cinema e fomos ao Parque dos 
Jacarandás fizemos piquenique e relembramos 
a história do parque, no mês de março estava 
agendado para o dia 31/03/2020, e com as 
autorizações assinadas para irmos ao teatro 
Municipal Manoel Lyra, porém, foi cancelado 
devido a quarentena (coronavirus – COVID-19).  

 

   
 

Casa Arco – Íris de Assistência à Criança e ao 
Adolescente 

 

C.N.P.J.02.921.188/0001-36 
RUA ATÍLIO BAGAROLO, 54 - MOLLON IV 

SANTA BÁRBARA D’OESTE – SP 

CEP: 13456-555 
E-MAIL: amobam@amobam.org  

SITE: www.amobam@org 

FONE: (19) 3457-2406 / 3626-0276 
 

mailto:amobam@amobam.org
http://www.amobam@org


 

  Mesmo sem podermos ir ao cinema não 
deixamos de assistir bons filmes, com todos os 
cuidados em relação a propagação do corona 
vírus, fizemos nossa sessão cinema e 
indicamos filmes para que as 25 
crianças/adolescentes pudessem assistir em 
casa, contamos a eles a história da nossa 
cidade, e eles fizeram conforme orientações 
brincadeiras de peças teatrais, não fizemos o 
piquenique com todos juntos mas fizemos um 
acampadentro e também servimos salada de 
frutas, e com o sistema drive thru entregamos 
lanchinhos do mcdonald’s, fizemos como brinde 
da atividade das gentilezas  uma sessão cinema 
para 5 ganhadores, com o sistema drive thru 
entregamos mudinhas de suculentas para o 
grupo da melhor idade, biscoitinhos natalinos 
para os voluntários, lembrancinhas do 
novembro azul, presentes de natal e panetones. 
Levamos também os atendidos à Mater Dei, 
onde a Dra.Valéria contou um pouquinho da 
Odontologia Humanizada e como chegou à 
cidade. Através das atividades realizadas houve 
a busca por ampliar trocas culturais e de 
vivências, desenvolvendo o sentimento de 
pertença e de identidade incentivando a 
socialização e a convivência comunitária, 
propiciando a formação cidadã. 

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

Relatórios da participação 
nas atividades reflexivas, 
lista de presença diária, lista 
de presença da reunião de 
pais orientação com as 
agentes de saúde sobre 
higiene e formas de contágio 
(coronavirus), fotos e vídeos, 
reunião/palestra com o Dr. 
José, 

Após as orientações da Agente de Saúde do 
Bairro foram desenvolvidas ações (Campanhas) 
de conscientização e houve a participação das 
25 Crianças/Adolescentes juntamente com suas 
famílias (a partir do mês de abril as orientações 
foram feitas através dos meios de comunicação 
virtual; vídeos, áudios, links,...), sobre higiene, 
formas de contágio da gripe, com as 
orientações do Dr. José contemplamos 
informações necessárias sobre saúde, que 
contemplaram informações acerca dos direitos e 
deveres oportunizando a participação cidadã 
estimulando a compreensão crítica da realidade 
social, contemplando a meta almejada. 
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Contribuir para a 
inserção, reinserção e 
permanência da 
Criança/Adolescente no 
sistema educacional; 

Articulação com a rede de 
Ensino Estadual e Municipal, 
e participação nas reuniões 
intersetoriais, relatórios, 
visita/reunião com a Direção 
da EMEI Luzia Aparecida da 
Rocha, declaração escolar 
fornecida no ato da 
matrícula, fotos e vídeos. 

Realizamos através de algumas atividades 
desenvolvidas um reforço escolar e ajudamos 
as 25 Crianças/Adolescentes com as lições de 
casa, incentivamos e  acompanhamos a rotina 
escolar de cada um dos atendidos, mesmo com 
o isolamento social, seguindo todas as 
orientações sobre prevenção do coronavirus, 
auxiliamos as crianças/adolescentes e também 
os responsáveis com o cumprimento dos 
deveres escolares, tendo ciência que muitos 
destes não são alfabetizados, com essas ações 
contribuímos para a inserção, reinserção e 
permanência no Sistema Educacional fazendo 
com que essa meta fosse alcançada, pois, 
todos entenderam que a educação é a semente 
de um futuro estável e tranquilo. 

 

Os dados analisados através de relatórios e documentos, apontaram que entre os 
meses de janeiro a dezembro/2020, foram atendidas as 25 crianças/adolescentes. 

Para compreender a percepção das famílias acerca das contribuições e repercussões 
do SCFV na família, na vida e nas crianças, pedimos para que os pais fizessem relatos 
sobre as transformações ocorridas nas relações e ambiente familiar, e também 
sugestões de melhoria para a oferta do serviço e indicadores de melhoria da qualidade 
de vida. 

Como principais benefícios do serviço, todas as mães ou responsáveis relataram que 
as crianças em casa dão exemplos de convivência, relatando que através das ações 
socioeducativas houve transformações no jeito de conversar, e na convivência familiar, 
onde as crianças levam o que aprendeu no dia para casa. 

Aos ganhos do serviço foi atribuído ao fato de proporcionar um espaço para que as 
crianças pudessem desenvolver suas habilidades e competências, que, de forma 
diferente das condições proporcionadas no ambiente escolar e familiar, promove 
debates e reflexões. 

De acordo com os dados apurados, foi possível identificar que a inserção das crianças 
no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é percebida favoravelmente 
pelas famílias. Segundo alguns relatos, conforme atividades foram sendo propostas 
pelo SCFV, mudanças começaram a ocorrer no comportamento das crianças. 

 

4.3. Reuniões mensais da equipe e com a Rede de atendimento: 

 

Dia 14/01/2020 - reunião mensal de equipe, para avaliar o trabalho realizado, 
preparação de guias e temas a serem trabalhados, avaliação da equipe técnica. 
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Dia 06/03/2020 – reunião mensal de equipe, para avaliar o trabalho realizado, 
preparação de guias e temas a serem trabalhados, avaliação da equipe técnica. 

 

Dia 13/02/2020 - participação – reunião do CMDCA – local – Centro Social Urbano. 

Dia 08/06/2020 - reunião mensal de equipe, para avaliar o trabalho realizado, 

preparação de guias e temas a serem trabalhados, avaliação da equipe técnica. 

Dia 02/07/2020 das 10h00 às 12h00 – Live pelo youtube – streaming.tce.sp.gov.br/lives 

– Público-Alvo; Servidores do TCESP da fiscalização, gabinetes dos Conselheiros, ATJ 

e MPC, Servidores Estaduais e Municipais que fiscalizam contratos de gestão com 

entidades do terceiro setor e demais interessados no tema. 

Dia 27/07/2020 - reunião mensal de equipe, para avaliar o trabalho realizado, 

preparação de guias e temas a serem trabalhados, avaliação da equipe técnica. 

Dia 20/08/2020 às 14h00 – pelo aplicativo zoom meeting – Protocolo de Retorno  

Dia 10/09/2020 às 14h00 – pelo aplicativo zoom meeting – Protocolo de Retorno – 

Comissão 

Dia 17/09/2020 às 09h30 – Reunião online – CMDCA – pelo aplicativo zoom 

Dia 01/10/2020 às 09h30 – Reunião online CMDCA – pelo aplicativo zoom 

Dia 01/10/2020 às 11h00 – Reunião com a Diretora da EMEI – Áurea  

Dia 04/11/2020 das 09h00 às 10h00 – reunião/bate papo remoto com os professores: 

Adriana e Matheus através do whatsapp 

Dia 03/12/2020 às 09h00 – reunião online – CMDCA – pelo aplicativo zoom 

Dia 09/12/2020 às 09h30 – Reunião de equipe para avaliar o trabalho realizado, 

preparação de guias e temas a serem trabalhados, avaliação da equipe técnica. 

Dia 17/12/2020 às 09h00 – reunião/bate papo remoto com os professores: Adriana e 

Matheus através do whatsapp. 

 

4.4. Participação da equipe em cursos, eventos externos e outros:  

No mês de fevereiro as funcionárias participaram da quermesse realizada na entidade 
com a participação das famílias e da comunidade. 

No mês de março as funcionárias participaram do bingo realizado na entidade com a 
participação dos familiares e da comunidade. 

Devido a pandemia coronavirus (covid-19), todos os eventos realizados foram com 

atendimento e horário agendado para que não houvesse aglomerações de pessoas, e 

mantivemos todas as recomendações em relação a segurança e prevenção para não  

 

   
 

Casa Arco – Íris de Assistência à Criança e ao 
Adolescente 

 

C.N.P.J.02.921.188/0001-36 
RUA ATÍLIO BAGAROLO, 54 - MOLLON IV 

SANTA BÁRBARA D’OESTE – SP 

CEP: 13456-555 
E-MAIL: amobam@amobam.org  

SITE: www.amobam@org 

FONE: (19) 3457-2406 / 3626-0276 
 

mailto:amobam@amobam.org
http://www.amobam@org


 

propagar o vírus (distanciamento de 1,5m, uso de máscaras, e além de lavar sempre as 

mãos fizemos uso de álcool em gel). 

No dia 09/05/2020 – As funcionárias participaram da entrega das lembrancinhas do dia 

Das Mães. 

No dia 06/06/2020 – Comemoramos a festa junina com delicioso cardápio (delivery ou 

drive-thru).  

No dia 11/07/2020 – Comemoramos a festa julina com comidas típicas (delivery ou 

drive-thru). 

No dia 10/10/2020 – Comemoramos a festa do Dia das Crianças com delicioso cardápio 

( delivery ou drive-thru).  

No dia 17/10/2020 – As funcionárias participaram da entrega das lembrancinhas do Dia 

Das Crianças. 

Dia 22/12/2020 – Comemoramos a Festa de Natal, e através do sistema delivery 

entregamos alguns presentes nas residências. 

Dia 23/12/2020 – Comemoramos a Festa de Natal, e através do sistema delivery 

entregamos alguns presentes nas residências. 

 

4.5-DA ALIMENTAÇÃO – Devido a pandemia do coronavirus (COVID-19), obedecendo 

as orientações das autoridades Pública e de Saúde, aderimos a paralisação no dia 

19/03/2020, conforme Decreto Municipal nº7.045, por esse motivo, suspendemos as 

refeições/lanches oferecidos no serviço, mas cientes das necessidades das famílias 

atendidas pela AMOBAM, no mês de maio/2020, em parceria com o SESI (unidade de 

SBO), distribuímos marmitex para todos os atendidos, e durante os meses de junho a 

dezembro/2020 em parceria com a SINDITEC, METALMASA, GRI e HYUNDAI, fizemos 

doações de cestas básicas, leite , verduras e hortaliças (colhidas da nossa horta) para 

todas as famílias atendidas. 

 

5. DEMANDA NÃO ATENDIDA: 

 

5.1. Número de pessoas não atendidas:  

Janeiro/2020 Fevereiro/2020 Março/2020 Abril/2020 Maio/2020 Junho/2020 

 
0 

0 0 0 0 0 

Julho/2020 Agosto/2020 Setembro/2020 Outubro/2020 Novembro/2020 Dezembro/2020 

 
0 

0 0 0 0 0 
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5.2. Orientação/encaminhamento dado a estas pessoas 

 

6. RECURSOS HUMANOS DO PROJETO: 

 

6.1. Quadro de funcionários: (função, quantidade, regime de contratação, carga 

horária): 

 

Profissional Quantidade Regime de 
contratação 

Carga horária 
Semanal 

Coordenador 1 CLT 40 Horas 

Assistente Social 1 CLT 30 Horas 

Educador Social 1 CLT 40 Horas 

Facilitador de      
Oficinas 

1 CLT 12 Horas 

 

6.2. Quadro de voluntários: (função, quantidade, carga horária).  

 

7. FONTES DE RECURSO FINANCEIRO UTILIZADOS NO PROJETO OU SERVIÇO:  

 

Próprio Municipal 

R$675,80 
 

R$70.791,03 

 

8. INFRAESTRUTURA: (imóvel, acessibilidade, equipamentos permanentes que são 

utilizados pelo Serviço e ou Projeto):  

 

1-Sala escritório 1-Roteador 

1-Sala de Descanso das Crianças 2-Impressoras 

1-Área de serviço 1-TV 42” 

1-Dispensa 1-Amplificador 

2-Cozinhas Completa 1-Microfone 

1-Refeitório e área para atividades pedagógicas 5- Armários 

1-Salão multiuso 25- Cadeiras para atividades 

4-Banheiros 12- Mesas para atividades e escritório 

1-Projetor 1-Automóvel 

1-Tela de Projeção 2-Notebook 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Diante de todo trabalho realizado durante os meses com as crianças e suas famílias, 
observa- se a importância do SCFV da Amobam. O trabalho realizado pela equipe e 
todas as questões abordadas interferiram diretamente na vida social e na relação 
interpessoal dos atendidos possibilitando-os de alcançarem o seu desenvolvimento de 
maneira a conquistar sua autonomia, e consequentemente o seu protagonismo.  

Por conta da previsão do impacto do coronavirus, houve a necessidade de nos adequar 
ao novo cenário que está fazendo parte da nossa realidade, e reiterar nosso 
compromisso com a promoção humana, a assistência e o bem estar social de todos. 

Com o distanciamento e com o isolamento social tivemos uma tarefa árdua e muito 
desafiadora, pois, tivemos que nos adaptar com os meios tecnológicos e fazer com que 
todos tivessem acesso ao conteúdo, e que nos dessem um feedbeck.  

Cientes de que esse meio virtual de comunicação engloba várias questões e condições, 
fizemos bastante esforço para que as crianças/adolescentes participassem, todos os 
vídeos e links enviados despertaram nos atendidos e em seus familiares; interesse, 
motivação, habilidade e interação com diferentes contextos. 

Destacamos o conceito sobre discernimento e empatia da escolha do que é mais 
importante no uso do tempo, e quão transformador e de suma importância o trabalho da 
nossa equipe. 

A pandemia do coronavirus (COVID-19), nos trouxe também preocupações quanto a 
saúde mental e ao sofrimento psicológico causado nos atendidos e em seus familiares. 

Pensando no bem-estar das crianças/adolescentes, em seus familiares e na 
comunidade, a AMOBAM, fez atendimentos individuais, atendemos também por vídeo 
chamada, por áudios via whatsapp, e caso preferissem puderam escrever cartas 
estruturadas, em que os usuários descrevessem suas principais queixas e emoções, 
ofertamos canais de escuta psicológica, de modo que as pessoas pudessem aliviar suas 
emoções negativas. 

Nesse contexto, ainda que de forma remota, sugerimos a oferta dos primeiros cuidados 
psicológicos, os quais envolviam assistência humana e ajuda prática em situações de 
crise, buscando aliviar preocupações, angústias, ansiedade, medo, depressão, pânico, 
tristeza, oferecemos conforto e apoio social, assim suprimos necessidades psicológicas 
básicas. 

Além desse suporte emocional, fizemos campanha para arrecadar cestas básicas, leite, 
brinquedos, roupas, calçados e panetones para doar para as famílias atendidas, e 
orientamos a população a procurar o Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS-V). 
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11. ASSINATURA do(a) Presidente da Entidade; do Técnico ou Coordenador(a) 

responsável pelo Serviço.    

 

 

 

_______________________________                         _____________________________ 

              (Presidente)                                                                               (Coordenadora) 

Rosinha Aparecida de Souza Vicentin                       Roberta Paula da Silva 
Soares 

RG 15.462.723-9                                                                          RG 42.977.042-X 

CPF 046.064.218-94                                                       CPF 325.899.008-56 

 

 

 

 

______________________________ 

(Assistente Social – CRESS-63592) 

Elizangela Marinho Pires de Lima 

RG 35.967.690-X 

CPF 286.109.258-03 

 

 

 

 

   
 

Casa Arco – Íris de Assistência à Criança e ao 
Adolescente 

 

C.N.P.J.02.921.188/0001-36 
RUA ATÍLIO BAGAROLO, 54 - MOLLON IV 

SANTA BÁRBARA D’OESTE – SP 

CEP: 13456-555 
E-MAIL: amobam@amobam.org  

SITE: www.amobam@org 

FONE: (19) 3457-2406 / 3626-0276 
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