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RELATÓRIO MENSAL
DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – MÊS MARÇO 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

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 março coube a técnica os seguintes procedimentos:
Manteve atualizados os prontuários individuais;
Efetuou encaminhamentos à rede e a outras políticas públicas; encaminhamento para
consulta

odontológica,

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;
Encaminhei convocação para os pais/responsáveis para participação na Reunião de Pais
realizada nesta Entidade dia 27/03.
01/03-Informação aos pais /responsáveis festa de “Carnaval “para os atendidos nesta
Entidade.
(13/03) Participei de reunião do CMDCA, teve como pauta Aprovação do Projeto de Artesanto
do Cecoman , recebimento de verba via Fundo.
(20/03) Reunião com monitores , assuntos referente aos Atendidos por esta Entidade .
Encaminhei documentação à ABAS (Associação Banespiana de Assistência Social),
solicitando doação para custos da Entidade.
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Encaminhei Projeto ao CMDCA (Projeto de Artesanato) , para aprovação e repasse do
Recurso do Fundo Municipal para custear o Projeto .
Encaminhei Projeto ao FUNDAFRESP, (Projeto Galpão Multiuso), para avaliação e aprovação
pelos Ficais de Renda do Estado de São Paulo.

Atividades com os atendidos

Neste mês foi dado seguimento a grade de atividades, buscando proporcionar aprendizado
de forma dinâmica e efetiva nas mais variadas áreas.
As atividades referentes à música como Banda musical, Violão, Fanfarra, Ministério e
Teoria musical, favoreceram o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, do
senso rítmico, memória, concentração, atenção, respeito ao próximo, também contribuindo
para uma efetiva consciência de paz interior, contando que muitos atendidos passam por
situações complicadas e constrangedoras em suas famílias.
 Encontro Ecumênico: Todas as terças feiras os Encontros com a palavra de Deus,
vem sendo essencial na transmissão de valores que tem por objetivo de formá-los
cidadãos de bem, com princípios pautados no amor, na unidade, e no ser comunidade.
 Capoeira: Foram realizados movimentos específicos de ataque e defesa junto à
roda de capoeira, visando o estimulo de várias áreas psicomotoras de cada atendido,
como coordenação motora, flexibilidade, agilidade, reflexo, etc. A instrumentação
também foi fundamental para a
concentração e sócio afetivo, facilitando o
processo de aprendizagem com o atabaque e o pandeiro acompanhado de marcações
e ritmos básicos para realizar a roda de capoeira.
 Dança: a dança proporcionou oportunidades para o desenvolvimento em seus
domínios do comportamento humano, por meio de diversificações, complexidades,
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contribuindo para a formação de estruturas corporais mais complexas com os estilos de
Hip Hop, estilo livre, danças religiosas, danças internacionais e danças brasileiras.
 Teatro: Vários objetivos foram alcançados nas aulas de teatro bem como fortalecer
a autoconfiança superando bloqueios, inseguranças, percepção, valorizar e apreciando
a diversidade natural, sociocultural, adotando posturas de respeito aos diferentes
aspectos relacionados a gênero e etnia. Foram desenvolvidas as peças, “A Videira,
Estrela Brilhante, Paixão de Cristo, Aquarela - Tom Jobim, Festa da vizinhança do
Chaves e Espetáculo do Circo”.
Dia (01/03) foi realizado matinê de carnaval com os atendidos, se divertiram com
mascaras, fantasias, confetes, serpentinas, etc.
Dia (18/03) estivereram presentes nesta Entidade os paratletas de nossa cidade Gian
Carlos com sua Petra (bicicleta adaptada) e o Corredor Ricardo Souza trazendo as
medalhas de corridas, maratonas e meias maratonas.
Dia (26/03) a irmã Santina do Santuário Mãe Rainha de Jacarezinho, acompanhada do
Sr. Plácido Sergio realizou oração aos atendidos antes do café da manhã.
Dia (27/03) foi realizado Reunião de Pais e Responsáveis com
data show e vídeo (Tragédia Silenciosa) autor: Psiquiatra Luís Rojas Marcos, palestra
e dinâmica em grupo.Precisamos de menos conexão digital e - em vez disso - nos
conectarmos com carinho, afeto, atenção, disciplina, ensinamentos e principalmente
AMOR.
Precisamos ser "Coachs" (ensinar) para nossos filhos, Como diz o Psiquiatra Luís Rojas
Marcos, autor desse vídeo.


Grade de Atividades em Anexo
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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.
Dia 01/03 foi servido almoço especial (arroz carreteiro, refrigerante e salada verde), Festa
de Carnaval.

Elizane Carnielli
Assistente Social
CRESS 39.11

Manduri, 31 de março de 2019.

