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RELATÓRIO MENSAL
DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – MÊS FEVEREIRO 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: 85

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE MANDURI
JOSÉ LUIZ MÜLLER DE GODOY PEREIRA
Utilidade Pública Municipal nº 1012/96
Utilidade Pública Estadual nº 10472
Utilidade Pública Federal MJ nº 14.806/2000-03
CNAS 44006.002464/2001-65
Rua: Bahia, nº 103 Centro – CEP: 18780.000 – Manduri/ SP Fone: (14)3356-1788
CNPJ(MF) 57.263.923/0001-53

Inscrição Estadual: Isenta

Atividades desenvolvidas pela técnica;

Neste mês de fevereiro coube a técnica os seguintes procedimentos:
Manteve atualizados os prontuários individuais;
Efetuou encaminhamentos à rede e a outras políticas públicas;
Verificou a frequência assim como levantamento do porquê das faltas;
Efetuou encaminhamento para o cadastro único;
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;
Durante este mês de fevereiro foram realizadas rematrículas e atualização de dados dos
atendidos.
Neste mês elaborei um termo de voluntário à adolescente que solicitou, devido ter completado
idade (15 anos) foi desassociada desta Entidade, realiza trabalho voluntário junto aos
monitores.
(15/02) Participei de reunião do CMDCA, teve como pauta Processo de eleição para o
Conselho Tutelar.
Encaminhei solicitação de isenção de tarifa bancaria ao Banco do Brasil.
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Atividades com os atendidos
No mês de fevereiro elaboramos nova grade de atividades, para um desenvolvimento
eficaz com as crianças e adolescente. Enfatizando a música (banda, ministério musical,
fanfarra e violão), capoeira, dança, teatro, esportes, reunião e encontro ecumênico.
As atividades propostas este ano tiveram como objetivo a socialização, coordenação
motora, higiene pessoal, ritmo, sincronia e coletividade.

 Banda: neste mês houve várias inclusões de crianças e adolescentes na Banda
Musical do CECOMAN- José Luiz Müller de Godoy Pereira, foram realizadas algumas
modificações nas aulas, tendo em vista uma grande quantidade de novos integrantes,
foram realizadas aulas teóricas, trabalhando leitura de partitura, execução instrumental,
praticando em conjunto percepção auditiva, sincronia, atenção e concentração.
 Ministério: As crianças participam de aulas em grupo e individual, estudam canções,
as quais exigem conhecimento de técnicas, melodia, canto, ritmo e improviso, trabalhando
repertório para apresentações e aprimoramento no contexto geral do ministério.
 Fanfarra: as aulas de fanfarra são divididas em percussão e sopro, os ensaios de
sopro tem como objetivo divisão de notas, tempo de notas, intervalos musicais, ritmo e
percepção. A percussão em conjunto com os instrumentos foram revisados os toques
realizados desde o ano 2014 no qual começou o projeto, a partir deste mês iniciou-se
novos toques.
 Violão: Demos início as aulas básicas para novo grupo, exercícios práticos para
execução dos instrumentos, as turmas mais avançadas dão continuidade aos métodos de
estudo de aprimoramento em escalas, acordes, solos, técnicas específicas e canto, aulas
voltadas ao repertório refinado, trabalhando melodias complexas e ajudando no
desenvolvimento intelectual.
 Capoeira: foi dado início com aulas de instrumentação (pandeiro) a todos os alunos,
com os alunos iniciantes as aulas de ritmo e coordenação motora, os alunos mais velhos
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ensaiaram toques mais avançados no pandeiro. Os atendidos focaram no treinamento de
movimentos em dupla e a roda de capoeira para melhor aprendizado na pratica de
capoeira.
 Dança: cada grupo ensaiou um estilo de música, entre eles HIP-HOP, danças
brasileiras, flash back dos anos 60,70, 80 e 90, músicas nacionais e internacionais, todo
final de aula os atendidos realizam alongamentos específicos para a abertura do espacate,
ponte, e estrelinha. No corpo coreográfico da fanfarra houve ensaio de novas coreografias
para as futuras apresentações e relembraram as que já haviam se apresentado.
 Teatro: iniciou-se com grupos separados por idade, “O Circo do Cecoman”, teatro “A
festa da vizinhança do Chaves”, música e teatro “Aquarela- Toquinho” com gestos
expressados e desenhados no papel.
 Esportes: foi realizado a iniciação do vôlei, aprenderam cada posição dos jogadores
na quadra, explicação de cada função, treino de saque por baixo, recepção e manchete,
todo final da aula realizavam o jogo.
 Reunião: as terças feiras são realizadas reuniões com os atendidos tratando de
assuntos sobre educação, dedicação nas atividades, fatos ocorridos seja incivilizado ou
disciplinado.
 Encontro Ecumênico: Trabalha na formação espiritual e humana dos assistidos.
Estudo bíblico, dinâmicas, cantos, oração e meditação nos temas separados
especificamente para a realidade dos tempos atuais, fazendo com que cada participante
possa resgatar valores primordiais para uma vida salutar.
 Passeio – (08/02) os atendidos realizaram passeio à Estância Turística de Águas de
Santa Barbara, realizaram as seguintes atividades: natação, brincadeiras nos parquinhos,
caminhada e para encerrar foi servido as crianças e adolescentes lanche especial.
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 Curso de Capoeira – (10/02) aconteceu no Município de Cerquilho – SP curso para
atendidos que praticam Capoeira, tiveram oportunidade de aumentar seus conhecimentos
sobre táticas e fintas dentro do jogo nas rodas de capoeira.

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.

Elizane Carnielli
Assistente Social
CRESS 39.11

Manduri, 28 de fevereiro de 2019.

