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RELATÓRIO MENSAL
DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – MÊS MAIO 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 maio coube a técnica os seguintes procedimentos:
Manteve atualizados os prontuários individuais;
Efetuou encaminhamentos à rede e a outras políticas públicas; encaminhamento para
consulta

oftalmológica,

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, realizamos pré avaliação.
Contatos por telefone – conforme necessidade junto aos responsáveis;
(13/05) Parceria com o Lar São Vicente de Paulo de Manduri (Apresentação do Coral do
CECOMAN, em comemoração ao Dia das Mães).
(17/05) Realizei palestra com informações sobre o “Dia 18 de Maio “. Organizei em parceria
com o CRAS passeata do dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual contra
Crianças e Adolescentes (18 de Maio).
(24/05) Participei de Reunião do CMAS.
(27/05) Participei reunião NUPEE às 9h00, discussão de casos atendidos Cecoman.
(27/05) Participei de reunião do CMDCA –Pauta Aprovação da Prestação de contas do
CECOMAN, Andamento da eleição para o Conselho Tutelar.
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Encaminhei documentação ao Programa Colgate Sorriso Saudável

para recebimento de

Materiais Preventivos, solicitação de 80 Kits educativo Dr. Dentuço. Solicitação foi aprovada,
estamos aguardando os kits.

Atividades com os atendidos
No mês de Maio foi dado seguimento a grade de atividades, buscando objetivos
específicos nas aulas, e estimulando várias habilidades dos atendidos, como percepções
auditivas, técnicas musicais, coordenação motora comumente, etc.
• Banda: buscou-se o aprimoramento e melhoraria de diferentes conceitos da música
bem como a leitura de partitura, repertórios, conjunto, percepções auditivas e tempos
musicais.
• Violão: Durante esse mês deu-se continuidade ao ensino e aprimoramento de
leitura de partituras, exercícios de dedilhados, divisão rítmica, coordenação motora,
independência das mãos, exercícios de digitação sistemática e estudo de escalas.
Utilizando as aulas para aplicação desses métodos de forma prática na execução
do repertório.
• Teatro: foi dado continuidade dos ensaios da peça “A estrela Brilhante”, finalização
dos ensaios para o “Circo do Cecoman” e o teatro ecumênico “Toma a sua Cruz e me
siga” foi introduzida nas aulas, como forma de expressar seus sentimentos. Todos os
teatros são trabalhados as expressões corporais e faciais para melhor desempenho,
apresentação da peça, desenvolvimento de interação entre os alunos, estimular o
autoconhecimento, comunicação e aumenta a autoestima.

• Dança: foram desenvolvidas novas coreografias do “street dance”, uma modalidade
de dança que por ser um estilo popular reúne alguns elementos de “dança de rua e do
Hip Hop”, foi desenvolvido danças nacionais Brasileiras, visando músicas típicas de
diversos estados Brasileiros, desenvolvendo o trabalho nos aspectos físicos, cognitivo,
social e afetivo; estimulando funções psicomotoras; sensibilidades musicais e rítmicas;
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também ajudando no convívio em grupo, desenvolveram a criatividade pessoal
montando as coreografias e proporcionando a aquisição de um corpo ágil, alongado e
sadio. Todos esses benefícios foram desenvolvidos dentro das aulas com as dois
grupos (abaixo de 11 anos e grupo de 12 anos até 15).
• Capoeira: o treinamento dos movimentos de capoeira foi fundamental para a
evolução de cada criança e adolescente, com a execução de exercícios de ataque,
defesa e assim mostrando técnicas essenciais para a prática do esporte. Na
musicalidade da capoeira, foi necessário realizar aulas práticas e teóricas do
instrumento berimbau com o caxixi, baqueta e dobrão. Os
atendidos
obtiveram
ótimos resultados em relação aos toques de Angola e São Bento Grande de angola que
são músicas antigas do ano de 1911.
• Encontro Ecumênico: foi enfatizado o estudo bíblico com reflexões e discussões
sobre temas atuais, partilha em grupo, momentos de oração, danças e cantos
espirituais, buscando agregar valores essenciais para um melhor relacionamento
familiar e social.
• Artesanato: a confecção do mês de Maio para o artesanato foram oitenta faixas
com flores amarelas para o dia do encontro "Combate ao Abuso e a Exploração Sexual
contra Crianças e Adolescentes". Os materiais usados foram (EVA e TNT).
• Atividades Lúdicas e Recreação: a realização de atividades com bambolês foram
muito importantes para o aperfeiçoamento da coordenação motora, para desenvoltura
do corpo de cada atendido. As principais atividades foram amarelinhas adaptadas,
dinamite e diversas dinâmicas com bambolês.

Dia 04 foi realizado curso de brigada de incêndio com o Engenheiro Agrônomo Sr.
Mauro de Souza Sobrinho da Cidade de Bauru. Funcionários
e
Voluntários
participaram do curso com a duração de 4 horas. Princípios básicos de socorros de
urgência e manuseio de equipamentos de prevenção ao combate de incêndio a
edificação.
Dia 10 os atendidos do período da manhã, realizaram um vídeo em homenagem ao dia
das mães, vários pontos da cidade de Manduri foram importantíssimos para o
desenvolvimento. No período da tarde apresentou-se no Lar São Vicente de Paulo e
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entregando rosas às idosas presentes. A música proposta para os dois períodos foi
“Obrigado Mãe” de Naiara Azevedo.
Dia 15 o grupo de adolescentes realizaram apresentação de hip hop no 2º torneio de
vôlei adaptado da Cidade de Óleo, organizado pela professora Carla Taioqui e aulas de
dança ministradas pela mesma.
Dia 17 foi realizada palestra no período da Manhã e tarde por intermédio da Técnica
Elizane Carnielli, Assistente Social da Entidade, proporcionando aos atendidos o
conhecimento do Combate ao Abuso e a Exploração Sexual contra Crianças e
Adolescentes. No período da Tarde foi realizado encontro com diversas instituições do
município e apresentação da fanfarra com o trajeto saindo da praça da Igreja Nossa
Senhora Aparecida até a praça da Paróquia Santo Antônio, com o intuito de
conscientizar a população.
Dia 22 algumas crianças e adolescentes participaram da gravação de músicas de
capoeira, em um estúdio profissional na cidade de Sarutaiá, com o técnico e músico
Raul Mota.
Dia 22 foram doados dois bolos para os atendidos devido ao dia de Santa Rita de
Cássia.
Dia 29 foi celebrado o dia do desafio em que as comunidades de diferentes cidades do
Brasil, toda a América Latina se reúnem para disputar, amistosamente, competições e
desafios que estimulam o corpo (danças, capoeira, exercícios, zumba, etc.). A proposta
é que cada pessoa faça qualquer tipo de exercício físico por pelo menos 15 minutos,
fazendo desta ação um hábito diário. Portanto os atendidos realizaram várias atividades
junto aos professores do Cecoman e ao Departamento de Esporte e Cultura da Cidade,
contando com policiais, funcionários do Cecoman e pessoas acima de 70 anos de idade.
Dia 30 as crianças da Entidade participaram da apresentação de Dança (Flash Back
dos anos 60, 70, 80 e 90) no 2ª Festival Cultural da APAE de Piraju.
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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, 31 de maio de 2019.

