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RELATÓRIO MENSAL
DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – MÊS ABRIL 2019
CONVENIADO: Centro de Convivência de Manduri José Luiz Müller de Godoy
Pereira
ENDEREÇO: Rua Bahia, 103 – Manduri/SP.
SEGMENTO CONVENIADO: Criança e Adolescente – Programa de Proteção
Social Básica

Executor;
Centro de Convivência de Manduri José Luiz Müller de Godoy Pereira

Número de atendidos: 80
Meta Conveniada: 80
Demanda reprimida: 87
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Atividades desenvolvidas pela técnica;

Neste mês de abril coube a técnica os seguintes procedimentos:
Manteve atualizados os prontuários individuais;
Efetuou encaminhamentos à rede e a outras políticas públicas; encaminhamento para
acompanhamento psicológico, encaminhamento para consulta pediátrica.
Verificou a frequência assim como levantamento do porquê das faltas;
Efetuou encaminhamento para o cadastro único, para efetuar inclusão nesta entidade.
Atendimentos de Familiares da comunidade e responsáveis pelas crianças e
adolescentes com finalidades de orientação quanto ao cadastro de filhos junto à
Entidade.
Realização de cadastro – lista de Espera, realizei pré avaliação.
Contatos por telefone – conforme necessidade junto aos responsáveis;
(03/04) Participei da 3ª Conferencia Municipal de Saúde, Tema Democracia e saúde:
Saúde como direito e consolidação do Sus.
(03/04) Participei de reunião do CMAS –Aprovação de emenda parlamentar para o Lar
São Vicente de Paulo.
(05/04) Agendamento de consulta para criança atendida no Hospital de Anomalias
Craniofaciais (Centrinho Bauru).
(08/04) Participei de reunião do CMDCA, Pauta Eleição para o Conselho Tutelar.
(12/04) Reunião com monitores, assuntos referente aos Atendidos por esta Entidade.
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(12/04) Encaminhei solicitação de autorização aos pais /responsáveis dos atendidos
que fazem parte da Banda Musical para apresentação dia 14/04.
(15/04) Encaminhei comunicado aos pais /responsáveis para olhar a cabeça de seus
filhos diariamente devido problemas com piolho na Entidade.
(17/04) Encaminhei comunicado para os atendidos comparecerem nesta Entidade dia
20/04 nesta Entidade para entrega dos ovos de pascoa.
(24/04)Participei de reunião do Conselho de Saúde-Pauta Readequação do prédio da
UPA.
(26/04) Encaminhei Projeto à Colgate –Sorriso Saudável.
(29/04) Participei de reunião do CMDCA –Pauta: Aprovação do Edital para eleição do
Conselho Tutelar.

Refeição
Continuadamente são servidas três refeições diárias, com diversidades de pratos
(nutritivos):
Café da manhã e tarde (leite com café ou achocolatado, suco ou chá, pão, manteiga,
biscoitos) e frutas da época.
Almoço com diversidade de pratos e carne diária e muitos legumes e verduras.

Atividades com os atendidos
Neste mês as atividades propostas tiveram como objetivo a preparação para as
apresentações do dia da Páscoa, entre outras, com o intuito de desenvolver e
intensificar as mais variadas habilidades relacionadas à música, arte e a dança,
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proporcionando socialização, interação e entretenimento aos atendidos pela
entidade.
Dança: nas aulas de dança, foi desenvolvido o Hip-Hop, danças nacionais e estilo
livre com os atendidos (abaixo de 11 anos e de 12 anos até 15), aprimorando os
diversos movimentos da dança e aperfeiçoando a coordenação motora dos
atendidos. Vários aspectos da psicomotricidade como coordenação fina, orientação
espacial, temporal e coordenação global foram desenvolvidos dentro das aulas.
Violão: nas aulas de violão o objetivo foi preparar os assistidos para a apresentação
com canto, coral e violão através do tema da ressurreição de Jesus Cristo,
desenvolvendo técnicas de execução vocal, trabalhando o individual e o coletivo com
notas musicais.
Capoeira: o objetivo da Capoeira no mês de abril foi executar exercícios específicos,
junto aos movimentos (queixada, meia lua de compasso, meia lua de frente e
cocorinha) com a finalidade de seguir as regras, tendo disciplina e relacionando ao
esporte propriamente dito. Os instrumentos como berimbau, pandeiro e atabaque
foram utilizados para a preparação do conjunto que é tocado dentro da roda de
capoeira e trabalhando a parte musical dos atendidos.
Encontro Ecumênico: transmitindo valores, e norteando de forma significativa o dia
a dia dos atendidos, com encontros de leitura da bíblia e a orientação do Pastor
Vladimir fundamentando o processo de ser cidadão.

Banda Musical: este mês as aulas da banda foram focadas na apresentação que foi
realizada na abertura do campeonato da Copa Piratininga.
Teatro: foi apresentado o teatro “A videira” no encontro ecumênico e foram realizados
ensaios da peça “A estrela Brilhante” e “Circo do Cecoman”.
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Artesanato: os atendidos confeccionaram os acessórios com os materiais (EVA,
TNT, papel colorido) que foi usado no teatro “A Videira”, e alguns acessórios para o
próximo teatro “A estrela Brilhante”.

Dia (03/04) os atendidos que participam do violão realizaram apresentação na
Conferência da Saúde no Centro comunitário com a música “Garota de Ipanema de
Tom Jobim”
Dia (11/04) foi realizada apresentação de teatro no encontro ecumênico no Cecoman
com o tema “A Videira” visando o desenvolvimento do equilíbrio emocional, do
pensamento crítico, do corpo e da mente através da apresentação, tendo resultados
com temas educativos e com textos literários colaborando com o desenvolvimento
artístico dos participantes.
Dia (14/04) a Banda Musical abrilhantou na Super Copa Piratininga que ocorreu no
Campo do MAC - Márcio José Cabral, executando as mais variadas canções e ritmos
de seus repertórios. As Crianças/Adolescentes participantes da banda e o Maestro
foram entrevistados pela rádio Piratininga que realizou a transmissão ao vivo pelo
youtube.
Em (20/04) foram realizadas três apresentações em comemoração à Páscoa nesta
Entidade e a entrega dos Ovos doados pela Sr. Maria Sylvia de Godoy Pereira.
Apresentação de hip hop, com atendidos infantil.
Apresentação dos atendidos Infanto juvenil do estilo livre, danças nacionais e hip hop.
Apresentação de Coral, todos os atendidos do Cecoman cantaram as músicas “deixa
queimar de Alessandro Vilas Boas” e “lindo és de Juliano Son”.
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Dia (29/04) as crianças e adolescentes foram na pista de caminhada deste Município
e também ao Campo Society para jogar futebol, se divertirem com brinquedos e
caminhando ao ar livre da pista.

Elizane Carnielli
Assistente Social
CRESS 39.11

Manduri, 30 de abril de 2019.

