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RELATÓRIO MENSAL
DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – MÊS OUTUBRO 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: 78
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Atividades desenvolvidas pela técnica;

Neste mês de Outubro 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.
Declaração de atendido pela Entidade à CDHU.
Encaminhei informação e solicitação de autorização para participação dos atendidos
no Chá da Tarde realizado em 02/10 no Centro Comunitário, em comemoração ao
dia do Dia do Idoso realizado pelo CCI.
Participei dia 05/10 no Órgão Gestor deste Município do PIA (Plano Individual de
Atendimento), da adolescente encaminhada pela Assistente Social Karolina Barros,
para Prestação de Serviço à Comunidade nesta Entidade, a qual está cumprindo
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carga horaria de oito horas semanais nas atividades oferecidas com supervisão da
técnica responsável pela Entidade.
Encaminhei informação e solicitação de autorização para os pais /responsáveis para
que as meninas atendidas por esta Entidade que participam do grupo de dança
pudessem realizar apresentação dia 13/10 no IV Festival de dança, no município de
Cerqueira Cesar.
Encaminhei informação e solicitação as escolas e aos pais /responsáveis para
participação dos atendidos na 2ª caminhada Outubro Rosa.
Dia 16/10 encaminhei documentação faltante para a Justiça Federal Seção
Judiciaria de São Paulo 1ª Vara Federal de Ourinhos/SP para emenda conforme
solicitado através de correio eletrônico expedido nos autos do Procedimento
Administrativo n.01/2018, conforme cópia da decisão de fls.19-21, para as
providencias a cargo dessa Entidade: item 2.1.8 do Edital, certidão de regularidade
fornecida pela Secretaria da Receita Federal, bem como pela Fazenda Estadual e
Municipal. Projeto para compra de Uniformes e Instrumentos Musicais para pratica
de capoeira.
17/10 Participei de reunião do CMDCA, aprovação do Projeto para a empresa TBE.
19/10 Encaminhei documentação e Projeto para aporte à TBE.
Encaminhei documentação à Drads referente as atualizações do Estatuto desta
Entidade, estamos aguardando retorno.
Encaminhei oficio ao Parque Aquático dos comerciários de Avaré, referente a
solicitação de isenção de ingressos aos atendidos por Entidade.

Atividades com os atendidos
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Neste mês de outubro as estagiarias de Psicologia Amanda Menezes Nunes e Ana
Carolina Thomazini Lobeiro, desenvolveram as quartas –feiras no período da manhã e
tarde;
Atividades: Jogo das palavras sobre coisas de menino e de menina; atividade para
conhecimento do corpo humano e conversa sobre abuso sexual infantil.
Objetivos do encontro: Iniciar o tema sexualidade abordando o assunto abuso sexual
infantil e as diferenças de gênero.
Atividades: Atividade de colagem sobre coisas de menino e de menina e roda de
conversa sobre relações e tipos de gênero.
Objetivos do encontro: Trabalhar relações e tipos de gênero.
Atividades: Desenho livre e roda de conversa.
Objetivos do encontro: Identificar como está relação grupal e integração do grupo.
Atividades: Roda de conversa com a continuação do tema sexualidade.
Objetivos do encontro: Abordar o tema sexualidade focado na prevenção e cuidados.

Atividades:
Neste mês de outubro a realização das atividades tiveram como proposta a diversidade
de aspectos psicomotores, musicais e sociais. Na área psicomotora noções como
lateralidade, orientação espacial, temporal, coordenação global e fina são essenciais
para complementar os objetivos de cada atividade proposta. Na

música

buscando

desenvolver sincronia em conjunto, tempos de notas musicais, batidas, pentatônica,
percepções auditivas, ritmo e o repertório bem extenso para realização de
apresentações. O desenvolvimento social em cada atividade é realizado de forma

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

sucinta com harmonia, dialogo, brincadeiras, atividades lúdicas, apresentações e
agrupando com outras pessoas fora de seu cotidiano.
 Reunião: todas as terças feiras são realizadas reuniões com as crianças e
adolescentes para tratar de assuntos sobre educação, dedicação nas atividades, fatos
ocorridos seja incivilizado ou disciplinado, no meio da semana anterior e na segundafeira.

Áudio visual é passado em algumas reuniões para os atendidos sobre as

apresentações em relação aos erros, acertos realizados e assim estimulando cada um
com seus talentos.
 Fanfarra: os ensaios foram fundamentais na aprendizagem teórica e pratica, junto
aos instrumentos de percussão, cornetas com toques novos e assim favorecendo todo
o conjunto musical do grupo. O corpo coreográfico das meninas e balizas tiveram dias
específicos para os ensaios com novas coreografias desenvolvidas pelas crianças,
adolescentes e em especifico a professora. Foi formado um novo corpo coreográfico
com as meninas de 6 a 10 anos para intercalar nas apresentações da fanfarra

 Banda: todas as segundas e quartas-feiras, com intuito de ensaiar o repertório
instrumental, para futuras apresentações e assim fazendo com que os assistidos
tivessem uma melhor percepção musical.
 Capoeira: este mês os atendidos focaram no treinamento, em apresentações do
curso realizado pelo contra Mestre Du Monteiro, da cidade de Cerquilho – SP e mostrou
a arte dos floreios. Foi dado início também, a um novo projeto dentro da cultura da
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Capoeira, que é o samba de roda do recôncavo baiano e foi introduzido pelo contra
mestre.
 Dança: foi treinado todas as coreografias que estavam prontas nos meses anteriores,
(posição da dança, posturas e técnicas de dança), foi realizado novas coreografias de
HIP-HOP para a turma mais velha de 12 a 14 anos e as roupas também foram
arrumadas no decorrer do mês.
 Esportes: no mês de outubro foi dado início as aulas de basquetebol, cada aula foi
dada dois fundamentos básicos e regras do esporte, a divisão foi manejo de corpo,
empunhadura, condução da bola, drible, rebote, ponte aérea, arremesso (bandeja)
passe de peito e lance-livre.
 Teatro: foi ensaiado para melhor performance as mesmas peças de teatro para as
futuras apresentações.
 Violão: as crianças tem participado de aulas teóricas e práticas aprimorando técnicas
simples, e complexas para execução nas apresentações a convite para participação da
Entidade. Especificamente nesse período do ano, os alunos estudam músicas sacras,
e ritmos com fluência brasileira para apresentarem-se no aniversário da cidade, e
posteriormente para entrega de presentes de final de ano.
 Ministério: tem trabalhado as crianças no sentido individual e coletivo de estudo
específico de cada instrumento (violão, baixo, bateria, guitarra e canto), fazendo com
que as aulas se tornem mais dinâmicas e atrativas. Além disso as crianças tem
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contribuído com os encontros ecumênicos, apresentando nos mesmos canções
estudadas nas aulas de ministério, proporcionando assim mais beleza, e prestígio.
Dia 02 os atendidos do Centro de Convivência de Manduri José L. Müller Godoy Pereira
realizaram apresentação de dança e violão em comemoração à semana do Idoso no
Chá da Tarde, realizado no Centro Comunitário de Manduri pelo CCI Manduri. Foi um
encontro de idosos dos Municípios de Sarutaiá, Manduri e Bernardino de Campos.
Foi realizado dias 10 e 11 gincana no Cecoman proporcionando, café com bolo, hot dog,
pão com carne, pipoca, bolo e entrega de lembrancinhas para os atendidos. O Projeto
Iluminando Sorrisos está sendo desenvolvido na Cidade de Manduri pelos alunos do
nono ano da escola Miguel Marvullo, o objetivo de transmitir a mensagem da
importância do trabalho em equipe, a solidariedade, o amor, a amizade e principalmente
a busca por um mundo melhor foi alcançado.
As Meninas atendidas do Cecoman participaram do IV Festival de Dança na cidade de
Cerqueira César no dia 13/10 (Sábado), representando nossa Entidade, com a
coreografia "O melhor do Flash Black". Ressaltamos também o patrocínio do Sr. Jose
Geraldo Lopes, o qual colaborou com a doação de lanches para as atendidas
participantes.
Dia 25 de Outubro a equipe da fanfarra apresentou-se para os alunos das escolas
municipais e estadual, pastoral da criança, funcionários da saúde, mãos amigas e
comerciantes de Manduri na campanha do combate ao câncer de mama , 2ª Caminhada
Outubro Rosa , devido à chuva foi realizada nesta Entidade.
31 de Outubro foi realizado passeio ao horto área de lazer em Manduri, com o intuito de
descontração com as crianças e adolescentes. Foi feito brincadeiras com bexiga, futebol
e também o divertimento no parquinho.
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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 outubro de 2018.

