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RELATÓRIO MENSAL
DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – MÊS SETEMBRO
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 Setembro 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.
Dia 05/09 participei de reunião do Conselho de Saúde, as 14h00min.
Em 11/09 participei da V Audiência Pública para composição do Plano Estadual de
erradicação do trabalho Infantil e proteção ao adolescente trabalhador, na Etec
Rodrigues de Abreu –Bauru-SP.
19/09- Reunião com genitora de atendido, devido descumprimento de regras
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estabelecidas pela Entidade, participou da conversa assistente social, monitores e
professor de educação física, com objetivo de melhora no comportamento da
criança em questão.
19/09-Participei de reunião do CMAS as 14h00 no CCI.
Neste mês encaminhei convite para os pais/responsáveis para participação em
reunião dia 26/09.
26/09 Participei de reunião do CMDCA, teve como pauta a Conferencia.
28/09 Participei da Oficina de Formação para Edital de Pontos de Cultura –SP, que
foi realizado no Centro Cultural Ester Pires Novaes, Centro Avaré –SP.

Atividades com os assistidos
Neste mês de setembro as estagiarias de Psicologia Amanda Menezes Nunes e
Ana Carolina Thomazini Lobeiro, desenvolveram as quartas –feiras no período da
manhã e tarde;
Atividades: Relembrar encontros passados, combinados e dinâmica grupal.
Objetivos do encontro: Retomar objetivo e atividades já realizadas do grupo e
reestabelecer dinâmica grupal.
Atividades: Construção da arvore dos sonhos.
Objetivos do encontro: Reflexão dos sonhos.
Atividades: Continuação da construção da árvore dos sonhos com o tema
família, bate papo sobre o tema e desenho acerca de suas percepções.
O Objetivos do encontro: Discutir os diferentes tipos de família
Para encerrar o grupo pediu para brincarmos de algo entrando no consenso de
mímica, assim concluímos nosso primeiro encontro.
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Objetivos do encontro: Estabelecer o vínculo grupal
Descrição do encontro: Demos início ao encontro dizendo que trouxemos duas
atividades, e que iniciaríamos com a troca do segredo, por decorrência do
encontro passado que eles quiseram escrever no papel seus sentimentos e
angústias.
Atividades: Caixa dos sentidos e brincadeira sobre confiança.
Objetivos do encontro: Abordar o tema confiança para reintegração do grupo.
Atividades: Roda de conversa sobre drogas; vídeo explicativo e dinâmica sobre o
tema.
Objetivos do encontro: Explorar o tema drogas com o intuito de prevenção,
discutindo vivências, saberes e cessando curiosidades.
Atividades: Roda de debate sobre o tema violência com imagens ilustrativas, e
dinâmica sobre o tema.
Objetivos do encontro: Abordar o tema violência: tipos, meios e consequências;
evidenciando modos de ação sem o uso da violência e seus benefícios.
Atividades: Retomar o encontro sobre violência
Objetivos do encontro: Abordar o tema violência com os integrantes que
faltaram.
Violão / Ministério / Banda - Em relação a atividades musicais, foi dado
continuidade à grade.
Neste mês o objetivo foi enfatizar as apresentações desenvolvidas no decorrer
das semanas e também desenvolver as atividades da grade fixadas no mural
interno da entidade. Fanfarra, banda, capoeira e violão tiveram um papel muito
importante nas demonstrações para o aprimoramento e evolução dentro das
respectivas atividades. Socialização, interação, respeito mútuo, formação de
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cidadãos, etc., são esses os aspectos desenvolvidos em cada atividade da
entidade.
No decorrer das semanas as atividades foram desenvolvidas com adequações
para as apresentações que foram ensaiadas.
Foi dado início a apresentações das crianças e adolescentes, dos ministérios nos
encontros ecumênicos, os dois períodos fazendo com que atribuam dinamismo e
trabalho em equipe. O objetivo é sentir – se confiante, seguro, e no futuro mais
próximo, também atuem na comunidade, tornando o encontro espiritual mais belo
no coração das pessoas.
Diariamente uma criança com treze ou quatorze anos de idade é selecionada para
um curso básico de rádio. Objetivo é proporcionar aos adolescentes, uma noção
básica de técnicas de som, oratória, informativa, raciocínio rápido, improviso,
leitura, interpretação, dinamismo musical

e

também

formar

pessoas

para

aprender a entrar no mercado de trabalho.
Capoeira conteve perspectivas bem complexas em questão da movimentação
dessa cultura Brasileira, ritmo junto ao pandeiro, berimbau com palmas, coros
foram treinados para realizar apresentação e curso ao longo do mês.
Banda e Fanfarra: Estes projetos visam o desenvolvimento da cidadania pelo
exercício da participação e integração onde o educando será possibilitado de
exercer sua criatividade, a iniciativa, a reflexão, a autodisciplina e a solidariedade.
A participação coletiva no desempenho das atividades melhora a autoestima e
consequentemente reflete na qualidade de vida dos atendidos. A fanfarra além de
proporcionar aos educandos as primeiras noções do contexto musical, tem função
muito mais importante junto à comunidade, a de proporcionar o senso de
cooperação, o respeito e a disciplina. A metodologia é realizada com instrumentos
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de percussão, sopro e ensaios complexos de dança para o corpo coreográfico
com as meninas.
A Finalidade da aula de violão visa oportunizar práticas musicais significativas a
crianças e adolescentes, proporcionar o prazer de tocar o violão, particularmente
dentro de um grupo e desenvolver a habilidade de utilizar o instrumento na sua
mais tradicional função: acompanhar instrumentos solistas, sobretudo a voz
humana.
Dia 05 ocorreu apresentação de fanfarra na cidade de Manduri, com o propósito
de ensaiar nas ruas para a realização do desfile do dia 07 e para incentivar os
atendidos na atividade.
Dia 7 o Município de Óleo comemorou aniversario de 100 anos e a Independência
do Brasil, foi realizado desfile cívico com apresentação da fanfarra Herdeiros do
Futuro, 60 integrantes exercendo junto a percussão, sopro e corpo coreográfico.
Dia 08 a Banda Musical abrilhantou a inauguração da escolinha de futebol na
Arena Vitolo com o Professor Goiabinha, onde jogou em vários clubes
profissionais.
A Banda José Luiz Muller de Godoy Pereira realizou a abertura dos treinos de
Futebol junto ao radialista Leto Freitas, que homenageou a banda do Maestro
Dirceu Rosa Goes.
Dia 30 de Setembro foi realizado o Curso de Capoeira no Centro Comunitário
Ministrado pelo CM Eduardo e auxiliares da Cidade de Cerquilho-SP, com samba
de roda (Recôncavo Baiano), aulas de Capoeira para as crianças/adolescentes,
aulas com técnicas especificas da arte para os adolescentes e roda de capoeira
para a finalização dos cursos, o evento foi ministrado de forma dinâmica,
instrucional e pratica, segue a programação que ocorreu durante o encontro:
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•Abertura – Apresentação de Capoeira das Crianças
•Café da Manhã
•Curso de Capoeira “Crianças” (brincadeiras lúdicas, bexigas, corridas,
movimentos de capoeira, etc.)
• Samba de Roda
• Roda de Capoeira
• Almoço
• Curso de Capoeira “Adolescente e Graduados” (técnicas, bandas, rasteiras,
movimentação dentro do jogo, etc.)
• Samba de Roda
• Roda de Capoeira,
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
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Manduri, 30 de setembro de 2018.

