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RELATÓRIO MENSAL
DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – MÊS AGOSTO 2018
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: 92
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Atividades desenvolvidas pela técnica;

Neste mês de Agosto a Assistente Social realizou os seguintes procedimentos:
Manteve atualizados os prontuários individuais;
Efetuou encaminhamentos à rede e a outras políticas públicas;
Efetuou visitas domiciliares;
Verificou a frequência assim como levantamento do porquê das faltas;
Efetuou encaminhamento para o cadastro único;
Efetuou articulações com outras Diretorias para garantia de atividade em conjunto;
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, realizamos pré avaliação.
Contatos por telefone – conforme necessidade junto aos responsáveis;
Inclusão de criança /adolescente.
Informamos que cinco dos adolescentes que foram desassociados desta Entidade por
motivo de terem completado idade, continuam frequentando atividades de Violão e Banda
Musical, por solicitação dos pais /responsáveis, considerando que neste Município não há
Projeto para esta faixa etária (solicitação dos pais/responsáveis por escrito).
Foi realizada reunião com a Diretoria, todos estiveram de acordo para que os
adolescentes participem das atividades.
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Dia 29/08 participei de reunião do CMDCA, AS 15h00min, foi tratado de assunto referente
ao Repasse de recurso do projeto para o CECOMAN e sobre a Conferencia.
Elaboração de Projeto para compra de Uniformes e instrumentos para pratica de
Capoeira, entregue ao Fórum de Ourinhos.
Em 14/08 participamos da Cerimonia do FUNDAFRESP no Lar dos Velhos na cidade de
Assis-SP, foi entregue cheque no valor de R$ 50.000,00(Cinquenta Mil Reais) Lar dos
Velhos, R$ 6.000,00(Seis Mil Reais) CECOMAN de Manduri-SP, R$ 6.000,00(Seis Mil
Reais) para o Educandário do Município de Marilia –SP.
Informação e pedido/autorização aos pais/responsáveis dos atendidos por esta Entidade,
devido apresentação da Banda Musical CECOMAN, no Município de Itaí-SP e Borebi-SP.
22/08 Participei de reunião do CMAS.
24/08 Reunião Assistente Social, Monitores e responsáveis pelo Atendido João Vitor
Machado Gomes, realizamos conversa com os pais sobre comportamento de João Vitor
na Entidade.

Atividades com os assistidos
Neste mês de agosto as estagiarias de Psicologia Amanda Menezes Nunes e Ana
Carolina Thomazini Lobeiro, desenvolveram as quartas –feiras no período da manhã e
tarde, grupo operacional com nove crianças/adolescentes cada período, atendidas por
esta Entidade com objetivo de estimular a percepção de suas qualidades e defeitos,
trabalhando a autoestima, foi trabalhado também o conceito do bullying e caça ao tesouro.
Durante o mês as atividades propostas tiveram por objetivo desenvolver e estimular as
mais variadas habilidades,

motoras, percepção,

motricidade global (lateralidade
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espacial-temporal, equilíbrio etc.), domínios musicais promovendo entretenimento,
socialização e proporcionando bom convívio entre os atendidos.
Violão / Ministério / Banda - Em relação a atividades musicais, foi dado continuidade à
grade, procurando aprimorar gradativamente os estudos de violão, ministério, bateria e
banda musical, desenvolvendo exercícios alternativos para explorar ao máximo o
potencial de cada criança, com a finalidade de estarem prontos para uma decorrente
apresentação.
Capoeira - Aulas de Capoeira são realizadas todos os dias na entidade, conforme o
cronograma dos monitores. A realização dos treinos são fundamentais para a evolução de
cada criança e adolescente, são praticados os movimentos (ginga, estrela, entradas, etc.),
separadamente dos treinos musicais com berimbau, pandeiro, agogô, atabaque e
acompanhamentos rítmicos das palmas, junto ao canto.
Encontro ecumênico - buscando transmitir valores que tem por objetivo formá-los
cidadãos de bem, no mês de agosto o pastor Wladimir Santana realizou um desafio
proposto aos assistidos que foram orientados a pesquisar palavras que os levaram a
refletir princípios relacionados a viver em harmonia na sociedade, ao final do desafio cada
criança desfrutou de um delicioso chocolate.
Cine Telão - acontece na entidade de maneira esporádica levando diversão, dinamismo,
emoção e unidade, com a ajuda de filmes que levam a reflexão.
Dança - iniciou um trabalho com o estilo Hip-Hop para meninos e meninas com
movimentos detalhados e específicos acompanhados de expressão corporal. Aconteceu
as aulas de ritmos com músicas nacionais e internacionais.

Foi formado o corpo

coreográfico para fanfarra com 12 meninas, tendo ensaios com as coreografias para
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apresentações e desfiles futuros, ensaio da baliza. As meninas aprenderam a
confeccionar as sapatilhas, grampos, bambolês, fitas para as apresentações de fanfarra e
banda.
Teatro “A linda rosa juvenil” este é o título da peça que está sendo ensaiado com as
crianças entre 6 a 8 anos e acima desta faixa etária, outro tema está sendo trabalhado, “o
que é o Pecado – sem tempo para Jesus”, visando o trabalho em grupo, com dinâmicas e
encenações, buscando aprimorar técnicas relacionadas a arte de interpretar.



“UBS Manduri” no dia 10 de Agosto os atendidos do período da tarde, visitaram a
Unidade Básica de Saúde (ESF Maria Inez Melicio) do bairro Residencial Julieta, o
intuito da visita foi, apresentar todo o espaço físico da UBS, a tecnologia dos aparelhos
e como que é realizado o atendimento com a população de Manduri. A equipe
recepcionou muito bem as crianças e adolescentes da Entidade, os atendidos tiveram a
oportunidade de utilizar o elevador, sendo que muitos utilizaram pela primeira vez.



“Banda Musical “dia 31/08 a Banda Musical José Luiz Müller de Godoy Pereira se
apresentou no Município de Itaí /SP, Desfile Cívico realizado em comemoração ao
aniversário de 144 anos e o Maestro harmonizando as mais variadas canções
ensaiadas no decorrer do mês de Agosto.

Continuadamente são servidas três refeições diárias, com diversidades de pratos
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(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.

__________________________
José Roberto Bassetto
Presidente

___________________
Elizane Carnielli
Assistente Social
CRESS 39.11
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Manduri, 31 de agosto de 2018.

