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Relatório de Execução do Objeto – Período de: Janeiro, Fevereiro e Março/2021  

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 
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Janeiro/2021 Fevereiro/2021 Março/2021 

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. 

Obedecendo todas as orientações de distanciamento social fizemos as comemorações 
das festas temáticas como; aniversário trimestral das crianças e Festa de Carnaval. 

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. 

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. 

Além dos temas já programados para serem abordados nas reuniões de pais falamos 
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 também sobre o momento que estamos enfrentando de pandemia, isolamento social, 

aumento da violência doméstica, aumento do consumo de álcool, aumento da 

violência/abuso/exploração sexual contra criança/adolescente, desemprego, sobre o 

distanciamento social, sobre a vacina contra o vírus, sobre as matrículas/rematrículas 

das crianças/adolescentes atendidos no projeto. 

4.1. Atividades realizadas durante o Mês: 

Janeiro/2021 

No mês de janeiro (04 à 29) foram realizadas as atividades de planejamento, atualização 
de cadastros, matrículas, rematrículas, organização de documentos e elaboração dos 
temas para as atividades socioeducativas, também fizemos as devidas adequações 
como: colocamos suportes com álcool em gel na entrada da entidade, no refeitório, nos 
banheiros e nos corredores, colocamos sabonetes líquidos nos banheiros, e suporte 
para toalhas de papel  para recebe-los presencialmente em turmas reduzidas e horários 
reduzidos. 

Nesse período enviamos atividades lúdicas para as crianças/adolescentes fazerem em 
suas casas, tais como: pinturas, quebra-cabeças, massinha de modelar, amarelinha e 
esconde-esconde. 

A pintura é uma atividade lúdica bastante completa, por meio dela, a 
criança/adolescente conseguiu desenvolver tanto a coordenação motora quanto a 
criatividade;  

Quebra-cabeças, montar uma imagem com peças soltas e dispostas aleatoriamente foi 
um excelente exercício lógico e imagético, estimulou a paciência, a articulação lógica, 
atributos visuais e atributos intelectuais;  

Massinha de modelar, brincar com massa de modelar ajudou no desenvolvimento 
intelectual e gerou maior capacidade criativa. 

A amarelinha é uma brincadeira que desenvolveu noções espaciais e auxiliou 
diretamente na organização do esquema corporal, e da motricidade das 
crianças/adolescentes, que tiveram que se orientarem no jogo deslocando-se de um 
lado para o outro, ora para frente, ora usando os pés, ora usando as mãos. 

 Com o esconde-esconde, as crianças/adolescentes aprenderam noções de espaço e 
tempo, memorização, sequência, treinaram a agilidade, velocidade, força e equilíbrio, 
além de aguçar seus reflexos. 

Essas atividades tiveram por objetivo promover a interação entre os participantes e seus 
familiares de forma prazerosa durante sua realização. 
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Fevereiro/2021 

Tema: As 5 linguagens do amor das crianças 

03/02/2021 – Apresentamos o tema aos participantes por atendimentos individuais, por 
vídeo chamada, áudios, vídeos e também por mensagens via whatsapp. 

Fizemos a leitura do resumo do livro “As 5 linguagens do amor das crianças” do autor 
Gary Chapman. 

Falamos sobre como os seres humanos percebem o amor, e foca mais precisamente 
em como as crianças/adolescentes, reconhecem o amor, especialmente dos pais. 

Deixamos claro que, as dificuldades de se entender o amor não é uma limitação das 
crianças, mesmo nós adultos temos essa dificuldade, talvez porque o amor não seja 
para ser entendido, mas apenas sentido. 

Contudo, nesse livro, o autor transformou o abstrato em concreto e nos ajudou a 
entender como as crianças reconheciam nosso amor por elas. 

O autor enfatizou que todos nós temos uma dessas 5 linguagens como primária, através 
da qual reconhecemos e recebemos melhor o amor, e com isso nos conectamos mais 
profundamente com os outros e nos sentimos mais amados. 

Precisamos ter nossos “tanques de amor” cheios e transbordando para que nos 
sintamos verdadeiramente acolhidos, plenos e felizes. 

As 5 linguagens do amor primária segundo o autor são: 

1. Toque físico: abraço, beijo, brincar com a criança, ler um livro com a criança no 

colo, fazer carinho, enfim todas as formas que envolvem o toque. 
2. Palavras de afirmação: ao comunicar o amor as palavras são muito poderosas, 

como as palavras de carinho, de afeto, de encorajamento, palavras que dão 
orientação positiva, “tais palavras são como uma chuva suave e gentil caindo 
sobre a alma da criança”. 

3. Tempo de qualidade: tempo de qualidade é um dos maiores presentes que um 

pai pode dar para uma criança, faz com que eles se sintam verdadeiramente 
amados, o fator mais importante não é o evento em si, mas sim de estarem 
conectados pela atenção. 

4. Presentes:  Para as crianças não importa o valor financeiro do presente, mas o 

valor emocional, “uma concha do mar trazida de um lugar que você visitou, 
transmite fortemente a mensagem de que onde quer que você vá, seu filho 
sempre estará em seus pensamentos e no seu coração”. 

5. Atos de serviço: atos de serviço são como um bolo feito com alguma 

participação da criança, uma comida, dar um banho na criança, pentear seus 
cabelos, concertar seus brinquedos, os cuidados com a limpeza da casa, com 
as roupas, etc. 

Para finalizar pedimos para que as crianças/adolescentes dissessem uma das 5 
linguagens que eles preferiam, e fizemos uma receita de bolinhos com os participantes. 

 

   
 

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


 

Tema: Boas Vindas/ Boa Convivência 

08/02/2021 à 12/02/2021 – Com todas as normas de segurança e com todos os 
cuidados em relação a não propagação do coronavirus, retomamos as atividades 
presenciais na entidade, continuamos também com o atendimento remoto enviando 
vídeos, áudios, vídeo chamada e mensagens via whatsapp. 

Respeitando o distanciamento social de 1,5m, abordamos o tema dizendo aos 
participantes que uma boa convivência reflete no meio familiar, entre amigos, na escola 
e nos acompanhará por toda a vida. 

O respeito e o diálogo são de suma importância para um ambiente harmonioso, é como 
uma regra para uma boa convivência. 

Devemos praticar essas regras e normas de boa convivência e ensiná-las as pessoas 
próximas a nós. 

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

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

Ouvimos atentas e logo após com o auxílio da pedagoga e 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. 

Finalizamos fazendo um cartaz da boa convivência, entregamos um “coraçãozinho” 
para que eles escrevessem uma palavra para convivermos bem e colamos na entrada 
da entidade. 

 

Tema: Carnaval/Alegria 

15/02/2021 – Pelos meios virtuais de comunicação como: vídeos, áudios, mensagens 

escritas e por  vídeo chamada via whatsapp, e também com atendimentos presenciais, 
apresentamos o tema as crianças/adolescentes, de uma maneira atrativa e 
descontraída, dissemos que o objetivo do carnaval é promover e possibilitar novas 
formas de conhecimento de forma inovadora. 
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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 coloriu desenhos alusivos ao carnaval, pintou 
e decorou máscaras em folhas sulfite, e entregamos uma máscara feita em e.v.a para 
cada participante.  

 

Tema: Socialização/Primária/Secundária 

17/02/2021 – De forma remota através de vídeo, áudio, vídeo chamada por mensagens 
via whatsapp, e também por atendimento presencial, iniciamos o tema. 

Falamos que socialização é um processo pelo qual passamos durante toda nossa vida. 

Explicamos que esse processo é a maneira pela qual aprendemos as regras e normas 
sociais e a maneira como construímos quem somos. 

É assim que aprendemos nossa cultura e como nos relacionar com as pessoas e os 
ambientes nos quais somos inseridos ao longo da vida. 

Socialização primária, como o próprio nome sugere, é a primeira etapa, inicia quando 
nascemos na nossa família, é quando aprendemos imitando as pessoas ao nosso redor 
da nossa casa, aprendemos nos comunicar e temos os primeiros aprendizados das 
regras sociais e modelos de comportamento, observando quais comportamentos geram 
efeitos positivos e negativos, esta fase dura até que tenhamos contato com grupos 
diferentes do nosso núcleo familiar. 

A socialização secundária se estende durante toda nossa vida, e é nela que aprendemos 
a nos relacionar com diversos ambientes e grupos sociais com os quais entramos em 
contato e aprendemos nosso papel dentro da sociedade, construindo aspectos da nossa 
personalidade que não vem da nossa família, é a construção do meu eu pessoal, é a 
interação com outros grupos como na escola, na igreja, na entidade, em cada instituição 
com regras, normas e culturas diferente da nossa. 

Encerramos o tema pedindo para que as crianças/adolescentes fizessem um desenho 
de sua família e escrevessem as regras, as normas, a cultura, a crença de sua família. 

 

Tema: Plantando Vidas 

18/02/2021 – Com todos os cuidados e precauções em relação a não propagação do 

coronavirus, mantivemos o distanciamento social exigido de 1,5m entre as crianças/ 
adolescentes e demos continuidade ao projeto plantando vidas. 

O objetivo desse projeto foi promover uma alimentação saudável, balanceada, a preser- 
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vação do meio ambiente, além de ter um grande potencial terapêutico. 

O contato com a natureza foi uma experiência ímpar 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. 

Essa horta participativa dependeu do trabalho de todos e, por isso, aumentou o senso 
de coletividade e de pertencimento dos envolvidos, auxiliando na formação de cidadãos 
mais participativos. 

 

Tema: Dia do Esporte 

22/02/2021 à 26/02/2021 – Através de vídeo, vídeo chamada, áudios, mensagens 

escritas via whatsapp, e por atendimento presencial, abordamos o tema com as 
crianças/adolescentes. 

Falamos que todas as atividades físicas que possuem a participação ocasional ou 
organizada de pessoas e proporcionam entretenimento são consideradas como 
esportes. 

Atualmente existem muitas pessoas que que utilizam o esporte como meio de 
sobrevivência, o qual eles usam para ganhar dinheiro e sustentar suas famílias. 

Com a prática do esporte as crianças/adolescentes aprenderam os valores de união, 
disciplina, amizade, respeito mútuo, lealdade, responsabilidade, cooperação e 
igualdade. 

Dissemos que o esporte proporciona a inclusão social, e inúmeros benefícios à saúde 
humana, atuando na prevenção de doenças cardíacas, diabetes, obesidade e várias 
outras. 

Pedimos para que eles pesquisassem sobre o esporte de sua preferência. 

Cada um construiu sua própria bola com folhas de jornal/revista. 

Encerramos o tema de maneira muito divertida fazendo brincadeiras com nossas bolas 
de papel. 

Maço/2021 

Tema: Dia Internacional da Mulher 

01/03/2021 à 05/03/2021 – Iniciamos o tema com os participantes por meio remoto 
através de vídeo, vídeo chamada, áudios, mensagens via whatsapp, e também com 
atendimento presencial. 
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O Dia Internacional da Mulher, é uma data comemorativa que foi oficializada pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) na década de 1970. 

Essa data simboliza a luta histórica das mulheres para terem suas condições 
equiparadas às dos homens, inicialmente, essa data remetia a reivindicação por 
igualdade salarial, mas, atualmente é uma luta também 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 
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. 

Sugerimos aos participantes que contassem um fato envolvendo uma mulher que é 
especial em sua vida. 

Com o auxílio da facilitadora e da pedagoga, ouvimos atentas cada um dos relatos e 
anotamos o nome de cada uma dessas mulheres. 

Contamos a eles a história da: “A árvore sem folhas”, como atividade recortamos 
coraçõezinhos em sulfite colorida, escrevemos nomes de mulheres que eles nos 
relataram, as crianças/adolescentes desenharam o tronco de árvore e colaram os 
corações como se fosse as folhas. Fizemos também uma lixa de unha decorada com 
florzinha em e.v.a. 

Assistimos os vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=Lkq7MV07N9Q 

https://www.youtube.com/watch?v=qZSoW8PP2q0 

Finalizamos o tema com a entrega das lixas para alguma das mulheres citadas. 

 

Tema: Quando eu crescer 

08/03/2021 à 12/03/2021 – Através de encontros presenciais (mantivemos todos os 
cuidados em relação a não propagação do coronavirus-COVID-19), por vídeo, vídeo 
chamada, áudios e por mensagens via whatsapp, iniciamos esse encontro com a leitura 
do livro “Quando eu crescer”. 
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Essa leitura teve como objetivo explorar o conhecimento sobre as diversas profissões, 
suas características e sua importância para a sociedade. 

Em um bate papo descontraído, perguntamos sobre as profissões que eles conheciam, 
conversamos sobre as profissões de seus pais. 

Com o auxílio da pedagoga e da facilitadora sugerimos a realização de uma pesquisa 
sobre o que eles queriam ser como profissionais e incentivamos cada um a expressarem 
suas dúvidas e curiosidades que surgiram a partir da pesquisa. 

Logo após pedimos para que as crianças/adolescentes desenhassem a profissão 
almejada. 

Propomos uma brincadeira com as caixas de brinquedos para que eles tirassem de 
dentro instrumentos utilizados em diversas profissões. 

 

Tema: Combate a Dengue 

15/03/2021 à 17/03/2021 – Pelos meios virtuais de comunicação como: mensagens, 

áudios, vídeos, vídeo chamada e por atendimento presencial abordamos o tema com 
as crianças/adolescentes. 

A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que se desenvolve em áreas 
tropicais e subtropicais. 

Pessoas infectadas com o vírus pela segunda vez têm um risco significativamente maior 
de desenvolver doença grave. 
Os sintomas são febre alta, erupções cutâneas e dores musculares e articulares. Em 
casos graves, há hemorragia intensa e choque hemorrágico (quando uma pessoa perde 
mais de 20% do sangue ou fluido corporal), o que pode ser fatal. 
O tratamento inclui ingestão de líquidos e analgésicos. Os casos graves exigem 
cuidados hospitalares. 
Falamos sobre formas de prevenção como: eliminando água parada que podem se 
tornar possíveis criadouros por exemplo: pneus, garrafas, recipientes pequenos como 
tampas, realizar limpezas em caixas d’água, calhas, limpar semanalmente os pratos das 
plantas e preencher com areia, entre outras formas. 

As crianças/adolescentes fizeram um teatro de fantoches para mostrar o que 
entenderam. 

Finalizamos assistindo aos vídeos de conscientização: 

https://www.youtube.com/watch?v=D9aLTvJVlwk 

https://www.youtube.com/watch?v=vZgmsDT10E8 

https://www.youtube.com/watch?v=6HawySrGNa0 

https://www.youtube.com/watch?v=4zpus8x65QU 
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https://www.youtube.com/watch?v=hcFFcYy4C5k 

https://www.youtube.com/watch?v=7g9Iwcf0Tj4 

 

Tema: Reciclagem  

18/03/2021 à 19/03/2021 – A partir dessa segunda-feira dia 15/03/2021, a AMOBAM, 

suspendeu as atividades presenciais, cientes que seguimos orientação do Plano São 
Paulo, neste momento de avanço da pandemia no país. 

Continuaremos com as atividades pelo meio remoto, através de vídeos, áudios, vídeo 
chamada, mensagens via whatsapp links e por atendimentos individuais. 

Os trabalhos com reciclagem demonstraram na prática a relevância da contribuição de 
cada um na conservação do meio ambiente. 

Por meio dessas ações, as crianças/adolescentes perceberam seu papel como agentes 
e transformadores do meio ambiente e reconheceram os efeitos das suas atitudes no 
mundo em que vivemos. 

Dentre muitas razões do porquê reciclar, também são importantes a economia e a 
preservação do meio ambiente, seu processo ajuda a diminuir o desperdício de energia, 
água, a contaminação do solo e lençóis freáticos, além de proteger recursos minerais 
para manutenção do ecossistema e a vida humana. 

Enviamos os links de vídeos para que eles assistissem e fizessem brinquedos com 
materiais reciclados. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZcymnW5NRYQ 

https://www.youtube.com/watch?v=rUeaT5eqCyg 

https://www.youtube.com/watch?v=ktZG7g3Nu_4 

Finalizamos esse tema com muita diversão e brincadeira, pedimos para que eles 
montassem quebra-cabeças e brincamos de amarelinha com bolas de reciclagem. 

 

Tema: Recompensa 

22/03/2021 à 26/03/2021 – Abordamos o tema por meio remoto, através de mensagens 
via whatsapp, por vídeos, áudios, vídeo chamada e por atendimento individual. 

Dissemos que recompensa é o oposto de punição, a recompensa é o reconhecimento 
de um ato louvável, é conseguir algo bom por fazer uma dada tarefa. 

Falamos que a recompensa por ser muitas vezes uma forma de reforçar, incentivar e 
estimular as crianças/adolescentes a compreenderem que tudo na vida tem consequên- 
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cia e que as coisas devem ser conquistadas, a recompensa não pode nos conduzir a 
um conformismo e alienação dos reais motivos pelos quais devemos fazer o que é certo. 

Infelizmente nem sempre que fizermos algo bom seremos recompensados. 

É preciso ter cuidado com o que se torna recompensa para não criar uma relação de 
dependência como por exemplo: só vou lavar a louça se ganhar X coisa; se arrumar a 
cama e recolher os brinquedos a recompensa é ficar feliz por estar em um ambiente 
limpo e organizado e perceber que isso é o correto, já que somos os responsáveis pelo 
ambiente em que vivemos. 

Fizemos a leitura do livro “Os três Porquinhos”. 

Assistimos aos vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=N84TDkRoG0o 

https://www.youtube.com/watch?v=DmPnynEkQ5o 

Pedimos para que eles nos dissessem o que entenderam, em seguida dissemos que a 
moral da história foi: mesmo sem recompensa devemos sempre fazer o bem. 

Finalizamos o tema com as crianças desenhando e pintando o que entenderam da 
história. 

Fizemos brincadeira do circuito. 

 

Dentista 

29/03/2021 - 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: Aniversário Trimestral 

31/03/2021 – Em um clima descontraído e alegre, tomamos todos os cuidados em 
relação a não propagação do coronavirus – COVID-19, com atendimento agendado para 
que não houvesse aglomeração de pessoas comemoramos o aniversário trimestral dos 
atendidos. 
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REUNIÃO DE PAIS  

Janeiro/2021 – Tema: Apresentação/Boas vindas 

No dia    de janeiro de 2021, obedecendo todas as orientações de prevenção ao 
coronavirus, através de atendimentos individuais e horários agendados, realizamos uma 
reunião de pais. 

Demos início a reunião apresentando a entidade, falando das regras e normas, dos 
benefícios que prestamos, e ouvimos sugestões para melhoria. 

Falamos da importância dos responsáveis participarem da reunião e o quão isso faz 
bem para o desenvolvimento emocional da criança/adolescente. 

Finalizamos agradecendo a participação de todos. 

 

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

(resultados alcançados, conforme definido no Plano de Trabalho): 

METAS MEIOS DE VERIFICAÇÃO RESULTADOS ALCANÇADOS 

AVALIAÇÃO 

Atender 25 

Crianças/Adolescentes 

nos meses de janeiro à 

março/2021 

Lista de presença, reunião 

com as famílias, 

participação nas atividades 

realizadas, fotos/vídeos. 

Os dados analisados através dos meios de 

verificação, apontaram que as metas foram 

alcançadas e que entre os meses de janeiro a 

março/2021, 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, fevereiro e 

março/2021 realizamos 2 festas temáticas 

aniversário e carnaval na entidade, na qual 

tivemos a participação das famílias dos 

atendidos, e também a participação regular da 

comunidade (lembrando que as festas 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  
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  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, relatórios, 

diálogos, lista de presença 

da reunião de pais, fotos e 

vídeos. 

No decorrer dos meses fizemos dinâmicas com 

temas reflexivos com as 25 

Crianças/Adolescentes, envolvendo a 

participação dos Idosos, das famílias e alguns 

membros da comunidade, enviamos vídeos 

motivacionais com 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; 

Lista de presença nas 

reuniões de pais, dialogo 

com os participantes, 

participação nas atividades 

de teatro de fantoches, 

fotos vídeos, filmes 

assistidos na entidade e 

links disponibilizados. 

Mesmo sem podermos ir ao cinema não 

deixamos de assistir bons filmes, com todos os 

cuidados em relação a propagação do corona 

vírus, disponibilizamos vários links de bons filmes 

para que a família pudessem assistir e também 

disponibilizamos um espaço na entidade para 

que eles assistissem, contamos a eles a história 

da nossa cidade, e eles fizeram conforme 

orientações brincadeiras de peças teatrais e com 

fantoches, 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), 

combate a dengue, fotos, ví 

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 (as orientações foram feitas através dos 

meios de comunicação virtual; vídeos, áudios, 

links,...), sobre higiene, formas de contágio da 

gripe, sobre o combate a dengue foram 

orientados em relação aos cuidados diários tais  
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 deos,  como limpeza de calhas, virar garrafas para 

baixo,..., 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. 

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 janeiro, fevereiro e março/2021 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. 
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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 06/01/2021 às 10h00 – Reunião de equipe para avaliar o trabalho realizado, 

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

Dia 15/03/2021 às 10h00 – Reunião de equipe para avaliar o trabalho realizado, 

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

 

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

18/01/2021 - Curso: Enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher 

http://cursos.fdr.org.br/course/view.php?id=50#section-1 

10/03/2021 – Funcionamento da Política Pública da Assistência Social, e as parcerias 
com o Terceiro Setor 

https://www.youtube.com/watch?v=vMukKIFY58Q 

 

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. Nos meses de fevereiro e março as famílias 
foram contempladas com cestas básicas e kits de limpeza e higiene, adquiridos através 
do recurso oriundo da Portaria MC 369/2020. 

 

5. DEMANDA NÃO ATENDIDA: 

5.1. Número de pessoas não atendidas:  

Janeiro/2021 Fevereiro/2021 Março/2021 

0 0 0 

 

5.2. Orientação / encaminhamento dado a estas pessoas  
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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 

36,93 15.265,69 

 

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 
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1-Projetor 1-Automóvel 

1-Tela de Projeção 2-Notebook 

 

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 e calçados 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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10. LISTAGEM DOS USUÁRIOS ATENDIDOS: Quantidade e nomes dos usuários. 

 

 

         Mês – Janeiro/2021 

 

1. Alice Mendes Pertile 
2. Alycia Cristina Gomes Rodrigues 
3. Ariele Antonio de Souza 
4. Arthur Bernardo de Souza 
5. Davi Eliel de Souza 
6. Davi Martins Gonzalez 
7. Enzo de Jesus Vieira 
8. Enzo Xavier Lourenço 
9. Gabriela Andrade de Angeli 
10. Gustavo Rodrigues Macedo 
11. Heloisa Correia de Albuquerque 
12. Isabela Andrade de Angeli 
13. Isabelly Cristina Targino 
14. José Cauã de Brito Alves 
15. Lívia Andrade de Angeli 
16. Márcio Rogério dos Santos Costa Filho 
17. Maria Klara da Silva Santos 
18. Maria Vitória Moraes Pavaneli 
19. Micaela Siqueira Rodrigues 
20. Nicolas Agostini Bucowisk 
21. Nicoly Vitória de Oliveira Campos 
22. Pedro Henrique de Oliveira Costa 
23. Taynara Antonio de Souza 
24. Tiago José de Brito Maurício Júnior 
25. Vitor Ramon Gomes Maurício 
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10. LISTAGEM DOS USUÁRIOS ATENDIDOS: Quantidade e nomes dos usuários. 

 

 

         Mês – Fevereiro/2021 

 

1. Alice Mendes Pertile 
2. Alycia Cristina Gomes Rodrigues 
3. Ariele Antonio de Souza 
4. Arthur Bernardo de Souza 
5. Davi Eliel de Souza 
6. Davi Martins Gonzalez 
7. Enzo de Jesus Vieira 
8. Enzo Xavier Lourenço 
9. Gabriela Andrade de Angeli 
10. Gustavo Rodrigues Macedo 
11. Heloisa Correia de Albuquerque 
12. Isabela Andrade de Angeli 
13. Isabelly Cristina Targino 
14. José Cauã de Brito Alves 
15. Lívia Andrade de Angeli 
16. Márcio Rogério dos Santos Costa Filho 
17. Maria Klara da Silva Santos 
18. Maria Vitória Moraes Pavaneli 
19. Micaela Siqueira Rodrigues 
20. Nicolas Agostini Bucowisk 
21. Nicoly Vitória de Oliveira Campos 
22. Pedro Henrique de Oliveira Costa 
23. Taynara Antonio de Souza 
24. Tiago José de Brito Maurício Júnior 
25. Vitor Ramon Gomes Maurício 
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10. LISTAGEM DOS USUÁRIOS ATENDIDOS: Quantidade e nomes dos usuários. 

 

 

         Mês – Março/2021 

 

1. Alice Mendes Pertile 
2. Alycia Cristina Gomes Rodrigues 
3. Ariele Antonio de Souza 
4. Arthur Bernardo de Souza 
5. Davi Eliel de Souza 
6. Davi Martins Gonzalez 
7. Enzo de Jesus Vieira 
8. Enzo Xavier Lourenço 
9. Gabriela Andrade de Angeli 
10. Gustavo Rodrigues Macedo 
11. Heloisa Correia de Albuquerque 
12. Isabela Andrade de Angeli 
13. Isabelly Cristina Targino 
14. José Cauã de Brito Alves 
15. Lívia Andrade de Angeli 
16. Márcio Rogério dos Santos Costa Filho 
17. Maria Klara da Silva Santos 
18. Maria Vitória Moraes Pavaneli 
19. Micaela Siqueira Rodrigues 
20. Nicolas Agostini Bucowisk 
21. Nicoly Vitória de Oliveira Campos 
22. Pedro Henrique de Oliveira Costa 
23. Taynara Antonio de Souza 
24. Tiago José de Brito Maurício Júnior 
25. Vitor Ramon Gomes Maurício 
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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 

 

 

12. ( ANEXO) – fotos das atividades, lista de presença, entre outros. 
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