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RELATÓRIO ANUAL/2019 

 

 EXECUÇÃO - ANO 2019 

ÀREA DE ATUAÇÃO -ASSISTENCIA SOCIAL   

Nome da Entidade: CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE MANDURI JOSÉ LUIZ 

MÜLLER DE GODOY PEREIRA 

CNPJ(MF): 57.263.923/0001-53 

Email-cecomandemanduri@hotmail.com  

Endereço: Rua Bahia, nº 103, Centro  

Manduri – SP 

CEP-18780-000 

 

 

1- OBJETIVO GERAL DA ENTIDADE: 

 
Atender 80(oitenta) Crianças / Adolescentes na faixa etária de 06 anos a 15 anos 

incompletos de ambos os sexos com o objetivo de favorecer aos mesmos, melhoria 

no desenvolvimento físico e mental, com atividades culturais, esportivas e 

desportivas, raciocínio, lúdicas e alimentação não perdendo de vista a importância 

e motivação junto à escolarização. 

Tem como proposta além de socialização, busca de habilidades e talentos, 

companheiros, participação efetiva de pais na formação moral dos filhos, valores 

humanos de amizade e respeito, encaminhamentos a rede socioassistencial, 

atendimentos em grupos, visitas domiciliares, entrevistas e sócio familiar. 

 

Objetivo especifico. 

mailto:Email-cecomandemanduri@hotmail.com
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 Direcionar seus esforços para a inclusão social das crianças e dos 

adolescentes em situação de risco, trabalhando de forma preventiva, problemáticas 

específicas, tais como: evasão escolar, drogadição, exploração sexual, entre 

outras. 

 Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e desenvolvimento de 

relações de afetividade e sociabilidade;  

 Desenvolver com todos os assistidos matriculados, atividades recreativas, 

físicas, artísticas e sociais, promovendo o seu desenvolvimento biopsíquico, 

preparando-os para o pleno exercício da cidadania; 

 Desenvolver o sentimento de pertença e de identidade;  

 Garantir a articulação do SCFV com os demais serviços, programas ou 

projetos de outras políticas públicas, possibilitando a realização de parcerias na 

oferta de atividades aos usuários do serviço de convivência, além de projetos locais 

existentes no território; 

 Promover a socialização e convivência; 

 Dar continuidade a Recreação Esportiva, a fim de contribuir para o 

desenvolvimento físico, psicológico e social, trabalhar coordenação motora,  

lateralidade, agilidade, noções de espaço -temporais e especificamente questões 

referentes à socialização. 

 Encaminhamento de famílias que apresentarem necessidade de 

atendimento e acompanhamento pelo CRAS e pela Secretaria Municipal 

Assistência Social. 

 Encaminhar para rede de Serviços Públicos: Assistência Social, Saúde e 

Educação. 
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 Oferecer atividades coordenadas entre si, atendendo as necessidades e 

interesses, das crianças e adolescentes, de acordo com sexo, faixa etária, 

condições de vida e grau de desenvolvimento físico e mental. 

 

2- ATIVIDADES, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS: 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE REALIZADA  

Nessas atividades os participantes, no contraturno escolar, participaram de 

oficinas/atividades  para promover a convivência. Foram realizadas reuniões com 

os pais e /ou responsáveis para fortalecer os vínculos familiares e comunitários.   

 

Esportes 

Descrição da Atividade Realizada: A cada quatro meses intercalados, foi 

realizado modalidades especificas para o treinamento, como o futebol, vôlei e 

Basquete. 

Nos primeiros quatro meses foram desenvolvidas aulas de vôlei com vários 

aspectos nas áreas da coordenação motora. Os meses de maio, junho, julho e 

agosto foram realizadas aulas de futebol, fundamentadas em dinâmicas com jogos 

e brincadeiras. As aulas de basquete nos últimos quatro meses do ano de 2019 

foram praticadas com treinamentos lúdicos e recreativos.  

Objetivo:   desenvolver o esporte voltado à educação e a socialização dos 

atendidos despertando em cada um, as aptidões perceptivas como meio de 

ajustamento do comportamento psicomotor.  

Metodologia: Desenvolver a modalidade visando a pratica de jogos recreativos. 

Resultados Obtidos a Partir da Atividade Realizada: Observação da 

participação e do desenvolvimento do aluno, percebendo e intervindo nas 

necessidades e dificuldades de cada criança. 
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Capoeira e Samba de roda. 

 

Descrição da Atividade Realizada: As aulas de Capoeira e Samba de Roda foram 

desenvolvidas com exercícios físicos (alongamentos e fortalecimentos), 

movimentos de capoeira, foram utilizados vários movimentos de ataque e defesa 

(aú, ginga, cocorinha, negativa, martelo, benção, parafuso, macaquinho, aú de 

coluna, aú com uma mão, armada, meia lua, meia lua de compasso, etc.), aulas de 

musica (ritmo, instrumentos, canto e coro) e finalizando cada aula com seu 

companheiro de capoeira. Cada aula foi utilizada a teoria e pratica junto aos 

movimentos de capoeira. Samba de roda foi trabalhado musicas e ritmo dentro da 

cultura afro-brasileira.  

Objetivo: A capoeira teve como objetivo desenvolver a estrutura física e mental do 

aluno, proporcionando atenção, respeito e cooperação favorecendo a socialização. 

Metodologia: Dentro da pratica, oportuniza aos participantes – conhecimentos e 

opção esportiva favorecendo aprendizagem e utilização de instrumentos nos 

movimentos rítmicos (berimbau, pandeiro, agogô, etc.), marcação com palmas, 

acompanhamento vogal, movimentos da capoeira como ginga, estrela, etc. e 

explicação sobre história e evolução da capoeira, junto a educação básica do aluno. 

O Samba de Roda é um acontecimento popular festivo que combina música, dança 

e poesia. Surgiu no século XVII, na região do Recôncavo no Estado da Bahia, e 

vem das danças e tradições culturais dos escravos africanos da região. Além disso, 

contém elementos da cultura portuguesa, como a língua, a poesia e alguns 

instrumentos musicais. 

No princípio, era o principal componente da cultura regional popular entre os 

brasileiros de origem africana, mas logo o Samba de Roda foi adotado pelos 
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migrantes procedentes do Rio de Janeiro e influenciou a evolução do samba 

urbano, que se converteu em símbolo da identidade nacional brasileira no século 

XX. 

Uma das características desse samba é que os participantes se reúnem em um 

círculo chamado roda. Geralmente, apenas as mulheres dançam. Uma por uma, 

elas vão se colocando no centro do círculo formado pelos outros dançarinos, que 

cantam e batem palmas ao seu redor. Essa coreografia frequentemente 

improvisada se baseia nos movimentos dos pés, das pernas e dos quadris. Essa 

sapiência africana tem por finalidade complementar a capoeira em seus aspectos 

culturais e como metodologia é realizado o samba nos finais da roda de capoeira. 

Resultados Obtidos a Partir da Atividade Realizada: Observação da 

participação dos alunos, contribuição nas discussões para um desempenho melhor 

na qualidade física e mental estimulando o convívio com outras pessoas, praticando 

a cooperação, lealdade, respeito mútuo, além de requerer constantemente a 

disciplina, propiciando o respeito e socialização. 

 

Dança  

 

Descrição da Atividade Realizada- Foi desenvolvido diversos elementos para 

uma boa formação das coreografias como; (Coordenação motora, coordenação 

fina, coordenação grossa, lateralidade, expressão corporal e facial, memorização, 

agilidade, flexibilidade e musicalidade.) esses os mais trabalhados. Cada aula 

desenvolvia um item citado para melhor performance do atendido. 

Objetivo: Contribuiu para o aprimoramento das habilidades motora básicas, dos 

padrões fundamentais dos movimentos, no desenvolvimento das potencialidades 

humanas e sua relação com o mundo. O uso da dança como prática pedagógica 
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favorece a criatividade, expressão corporal e facial, além de favorecer no processo 

de construção do conhecimento e coordenação motora. 

Metodologia: Dividido em grupos por estilos diferentes e faixa etárias; como: 

Danças folclóricas (frevo e Samba), danças brasileiras (ritmo de cada estado do 

Brasil), danças urbanas (Hip-Hop, Stret-dance), danças infantis, estilo livre 

(músicas nacionais, internacionais, flash Black e religiosas). 

Linha de frente da fanfarra “Corpo Coreográfico”: grupo de função e números de 

componentes com faixa etária de 10 à 14 anos, encarregadas de incorporar e 

sofisticar evoluções e coreografias no desfile.  

Linha de frente da Banda “Corpo Coreográfico”: toda metodologia usada na linha 

de frente da fanfarra foi idêntica, números de componentes com faixa etária de 7 à 

9 anos. 

Outras componentes como as balizas (dentro do conjunto que realizam evoluções, 

malabarismo e coreografias livres ou coordenadas) que vão à frente da fanfarra e da 

Banda dançando. 

Resultados Obtidos a Partir da Atividade Realizada: o grande avanço na 

coordenação motora em todos os aspectos, a melhoria na memorização dos 

passos, a sincronização do grupo todo, independente da faixa etária. 

 

 

 

Artesanato 

 

Descrição da Atividade Realizada: Atividade popular, erudito ou folclórico, 

usamos como confecção de vários produtos diferentes, como vasos, pinturas com 

desenhos, enfeites, brinquedos e lembrancinhas. 
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Objetivo: ajuda no desenvolvimento da criança como, concentração, disciplina, 

criatividade, imaginação e aprimoramento do lado artístico. 

Metodologia: Foram desenvolvidas algumas técnicas do trabalho manual não 

industrializado, com matérias: EVA, cartolinas, vidros, tecidos, fitas e lápis.   

Resultados Obtidos a Partir da Atividade Realizada: melhoria na criatividade, 

aprimoramento no trabalho manual e concentração. 

 

Atividades de recreação 

 

Descrição da Atividade Realizada: As atividades de recreação foram realizadas 

conforme a grade de atividades, esporadicamente, entre três a quatro dias na 

semana com brincadeiras diversificadas como carimbo “ameba”, queimadas, 

circuitos com bambolê – corda e saltos, etc. 

Objetivo: as brincadeiras visaram estimular o desenvolvimento motor da criança, 

desenvolvendo o equilíbrio, coordenação motora, noções de tempo e espaço, etc.  

Metodologia: Foram desenvolvidos com as crianças: jogos cooperativos e 

competitivos, tênis de mesa, jogos de tabuleiro, pimbolim, brincadeiras com 

brinquedos, cordas, cones, bolas, bexigas, balanço de cavalinho e a utilização da 

cama elástica em atividades recreativas. 

Resultados Obtidos a Partir da Atividade Realizada: cada participante da 

atividade, conteve evoluções em todos aspectos de suas mais variadas habilidades 

dentro das brincadeiras. 
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Atividades Lúdicas 

 

Descrição da Atividade Realizada: Esconde-esconde, pega-pega, brincadeiras 

com brinquedos, corridas, etc. foram realizadas todos os dias na entidade, tendo 

em vista, todas as atividades sendo efetuadas de forma lúdica (utilizando a 

imaginação e o divertimento de cada brincadeira). 

Objetivo: Contribuir na construção do conhecimento e direcionando toda atividade 

estabelecendo os objetivos, fazendo com que a brincadeira tenha um caráter 

educativo e não uma mera brincadeira, promovendo, assim, interação social e o 

desenvolvimento de habilidades intelectivas. 

Metodologia: as atividades lúdicas foram desenvolvidas nas dependências do 

Cecoman e do Horto Florestal. 

Resultados Obtidos a Partir da Atividade Realizada: Atenção e concentração 

são as principais características que ao avaliar as atividades propostas, são 

adquiridas em cada atendido melhorando o amadurecimento cognitivo e ajudando 

no desenvolvimento da criança. 

 

Teatro   

 

Descrição da Atividade Realizada: Utilizando as peças teatrais para envolver o 

assistido como: postura corporal, respiração, fala, desenvolveu da leitura, sendo 

uma ótima atividade para o corpo e a mente. 
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Objetivo: aprimorar técnicas relacionadas a interpretação, expressão, improvisação 

e comunicação, colocando em ênfase o envolvimento com a arte. 

Metodologia: Foram desenvolvidas algumas peças teatrais mudas e com falas 

(peças religiosas), que mostrou alguma lição de moral, sendo realizado em grupos 

diferentes por faixa etárias, com dinâmicas e encenações. 

Resultados Obtidos a Partir da Atividade Realizada: Ajudou os atendidos a 

melhorar a timidez, a fala e a interpretação do que presenciaram durantes as 

apresentações do teatro. 

 

Encontro Ecumênico 

 

Descrição da Atividade Realizada: é um instrumento muito eficaz na formação do 

caráter e da personalidade dos assistidos, pois com momentos de estudo e partilha 

da palavra de Deus, propicia um aprofundamento na história que está na bíblia. 

Um ensinamento essencial da fé, não apenas da doutrina, como também da 

vida, levando a uma consciente ativa.  

Objetivo: desperta um autoconhecimento pleno, preparando-os para tomar 

decisões acertadas, e assim sendo, preparando e orientando com princípios que 

valorizam a vida. 

Metodologia: Partilhamos histórias da bíblia, com explicações, reflexões, músicas 

e danças religiosas junto com o Pastor e monitores. 
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Resultados Obtidos a Partir da Atividade Realizada: aumentou a socialização 

entre eles, entendimento sobre a fé, e novos conhecimentos sobre orações.  

 

Atividades de Lazer  

Resultados Obtidos a Partir da Atividade Realizada: Essas atividades foram 

realizadas de acordo a disponibilidade da Entidade. Ocorreram mensalmente, 

através de visitas sócio culturais, encontros intergeracionais disponíveis no próprio 

município, e ou em cidades vizinhas como passeios em praças públicas locais, área 

de lazer do horto, apresentações :Banda Musical, Fanfarra, dança, capoeira, 

ministério musical.  

Objetivo: As finalidades das atividades de lazer têm como objetivo a socialização, 

interação, disciplina e respeito mútuo junto aos colegas, professores e todos aos 

que estão ao seu redor.    

Metodologia: Os passeios e apresentações a cidades vizinha são realizados, 

conforme a disponibilidade de condução de ônibus da Prefeitura Municipal de 

Manduri e os atendidos são acompanhados pelos monitores e pais voluntários.  

Resultados Obtidos a Partir da Atividade Realizada: As atividades de lazer 

resultaram em um bom convívio familiar, escolar e até mesmo com as outras 

pessoas em que as crianças e adolescentes são mais tímidas. 

 

Música 

Descrição da Atividade Realizada: As aulas de música são realizadas todos os 

dias na entidade de forma pratica e teórica, até mesmo com brincadeiras e 

atividades lúdicas junto a música. Banda Musical com um maestro 

qualificado e trinta e dois integrantes, Ministério Musical com um professor de 

instrumento de cordas, percussão e dezoito integrantes, Fanfarra com dois 
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professores qualificados e oitenta integrantes, Violão e Canto com um professor de 

instrumento de cordas, percussão e sessenta integrantes, Percussão com um 

professor de instrumento de cordas, percussão e seis integrantes, Teoria musical 

com um professor de instrumento de cordas, percussão e oitenta integrantes.  

Objetivo: A música como parte da arte é uma ferramenta eficaz para estimular, 

sensibilizar e desenvolver diversas habilidades; ela também cria um terreno 

favorável para a imaginação quando desperta as faculdades criadoras de cada um.  

A música tem o poder de transformação social, cultural e intelectual, quando 

desperta na criança e no adolescente que se encontram nas comunidades o 

interesse musical, desenvolvendo habilidades artísticas de grande importância para 

sua atuação.  

Tendo a proposta de socialização, busca de habilidades e gosto, respeito, 

promoção de cidadania e autonomia e também preservando os vínculos dos 

assistidos com a família em apoio com a rede, escola e sociedade em geral com 

vistas à qualidade de vida, através de práticas artísticas que contribuam para o 

crescimento pessoal e intelectual. 

E com o objetivo de colaborar no desenvolvimento social, despertando boas 

práticas que por sua vez os tornam parte integrante de nossa comunidade, o 

Ministério de Música inseriu valores de suma importância introduzindo as crianças 

na igreja com a finalidade de atender ás necessidades do povo de Deus, de maneira 

que todos possam expressar a fé em Cristo de forma comunal.  

Dessa forma, buscou-se o desenvolvimento pleno, alcançando uma formação 

madura e consciente desses pequenos cidadãos. 

Metodologia: São utilizados instrumentos nas aulas práticas como, Clarinete, 

saxofone em mib e em sib, trompete, bombardino, bombardão, trombone de vara, 
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caixa, bumbo, surdo, surdão, repique, tamborim, fuzileiro, prato, corneta, violão, 

guitarra, bateria, contra baixo, baquetas e a lousa nas aulas teóricas. 

Resultados Obtidos a Partir da Atividade Realizada: A expressão musical é uma 

das facetas da Instituição que desempenha importante papel na vida dos assistidos, 

pois ao mesmo tempo em que propicia através de aulas dos mais variados 

instrumentos o conhecimento musical, desenvolve habilidades, criatividade e 

consciência rítmica, promovendo a autodisciplina, a autoestima e despertando 

novas práticas culturais que possam fazer parte do cotidiano dos participantes, a 

fim de substituir práticas errôneas advindas de problemas sociais.  

 

Rádio 

Descrição da Atividade Realizada: Foram realizadas duas vezes por semanas 

(terças e sextas feiras no período da manhã e tarde), que foi inserido na grade de 

atividades com programas realizados durante o café da manhã, horário de almoço, 

café da tarde, e durante as atividades recreativas. Conteve uma escala para que 

cada grupo de atendidos desenvolvessem a atividade nas diversas programações 

radiofônicas daquele dia.   

Objetivo: A iniciativa da Rádio interna vem ampliar horizontes, despertando e 

descobrindo vocações, e tem como objetivo propiciar uma formação básica 

preparando o atendido para apresentar programas radiofônicos em diferentes 

formatos, fazendo a locução de textos artísticos, comerciais ou noticiosos, 

aplicando a linguagem adequada aos diferentes estilos e fazendo com que os 

atendidos desenvolvam habilidades comunicacionais. 

 Metodologia: O Projeto Rádio interna foi desenvolvido nesta Entidade com a 

supervisão do locutor de rádio Leandro Machado Silva (compõe o quadro de 

funcionários), para no máximo 20 adolescentes com faixa etária entre 13 a 15 anos.
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 O Projeto radio interna constitui como atividade da Entidade, objetivando contribuir 

muito mais do que só com a comunicação, oferecerá entretenimento e informação, 

conhecimento e execução pratica em equipamentos de áudio.   

Resultados Obtidos a Partir da Atividade Realizada: A iniciativa foi despertar 

nos adolescentes e pré-adolescentes responsabilidade, realização de projetos 

futuros e a capacidade de realizar tarefas de amadurecimento. 

 

Alimentação 

 

Café da Manhã: Foi ofertado diariamente o café da manhã acompanhado de pão 

com margarina e leite com chocolate ou suco, iogurtes. 

 

Almoço 

O almoço foi servido todos os dias nesta entidade com alimentos ricos em 

carboidratos e proteínas. E sempre acompanhado de saladas e verduras. 

 

Café da Tarde  

Diariamente foi servido o café da tarde acompanhado de pão com margarina e suco 

ou leite com chocolate, iogurtes. 

 

Educação e orientação para higiene pessoal 

 

Os atendidos receberam orientações dos monitores para a higiene pessoal, como 

tomar banho, lavar as mãos antes de qualquer refeição, escovação dos dentes por 

meio do Projeto Colgate Sorriso Saudável. 
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 GRADE DE ATIVIDADES – Turma da Manhã 

 A PARTIR DAS 7:30H. ATÉ AS 12:00H 

 

 

Segunda – Feira 

 

1o – Entrada e Bolsa 

Brincadeiras, Recreação., Jogos, Futebol, 

etc. 

2o – Café da Manhã 

3o – Banda Musical 

Dança Turma C 

Banda 

Violão 

4o – Bolsas e Banho 

5o – Almoço 

6o – Saída - Lista de Chamada (antes da 

saída) 

Terça – Feira 

1o – Entrada e Bolsa 

Brincadeiras, Recreação., Jogos, Futebol, 

etc. 

2o – Café da Manhã 

3o – Encontro Ecumênico    

3.A – Reunião 

3.B- Radio  

3.C – Corpo Coreográfico 

Capoeira    

Violão    

4o–Bolsas e Banho 

5o–Almoço 

6o–Saída - Lista de Chamada (antes da s

aída) 
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Quarta – Feira 

 

1o – Entrada e Bolsa 

Brincadeiras, Recreação., Jogos, Futebol, 

etc. 

2o – Café da Manhã 

3o – Banda Musical 

Violão    

Teatro       

4o – Bolsas e Banho 

5o – Almoço 

6o – Saída - Lista de Chamada (antes da 

saída) 

Quinta – Feira 

1o – Entrada e Bolsa 

Brincadeiras, Recrea., Jogos, Futebol, etc

. 

2o – Café da Manhã 

3o – Ministério Musical 

Fanfarra  

Capoeira A 

Dança / Teatro / Esportes 

3.A – Capoeira B 

Dança Turma A 

4o – Bolsas e Banho 

5o – Almoço 

6o – Saída - Lista de Chamada (antes da 

saída) 

Sexta – Feira 

 

1o – Entrada e Bolsa 

Brincadeiras, Recreação., Jogos, Futebol, 

etc. 

2o – Café da Manhã 

3o – Fanfarra    

Rádio  

Corpo Coreográfico 

4o – Bolsas e Banho 

5o – Almoço 

6o – Saída - Lista de Chamada (antes da 

saída) 

OBS. 

 No Decorrer do Mês Poderão Aconte

cer: 

 Passeios - horto, ou praças públicas, o

u caminhadas, ou cidades vizinhas, ou 

etc. 

 Campeonatos - futebol, pipa, atletismo

, vôlei, ping - pong, pebolim, etc.  

 Confraternizações - cinema em casa, 

festinhas gincanas, etc. 

 Alterações – poderão ocorrer mudan

ças na grade de atividade conforme 

o clima, apresentações ou outros. 
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GRADE DE ATIVIDADES – Turma da Tarde 

A PARTIR DAS 12:00H. ATÉ AS 17:00 

 

Segunda – Feira 

1o – Entrada, Almoço, Lista de Chamada 

2o – Bolsas e Atividades: 

Banda Musical    

Dança Turma C 

Capoeira 

Violão 

3o – Café da Tarde 

4o – Bateria 

Fanfarra 

Teatro / Recreação Turma C 

5o – Ônibus 

Brincadeiras, Recreação., Jogos, Futebol, 

etc. 

6o – Saída, Bolsas 

Terça – Feira 

1o – Entrada, Almoço, Lista de Chamada 

2o – Bolsas e Atividades: 

Encontro Ecumênico 

2.A – Reunião 

3o – Café da Tarde 

4o – Corpo Coreográfico  

Radio 

Capoeira 

5o – Ônibus 

Brincadeiras, Recreação, Jogos, Futebol, 

etc. 

6o – Saída, Bolsas 
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Quarta – Feira 

1o – Entrada, Almoço, Lista de Chamada 

2o – Bolsas e Atividades: 

Banda Musical 

Teatro 

Violão 

3o – Café da Tarde 

4o – Violão 

Teatro 

Fanfarra / Capoeira 

5o – Ônibus 

Brincadeiras, Recreação., Jogos, Futebol, 

etc. 

6o – Saída, Bolsas 

Quinta – Feira 

1o – Entrada, Almoço, Lista de Chamada 

2o – Bolsas e Atividades: 

Ministério Musical Turma A 

Capoeira Turma A 

Dança / Teatro / Esporte 

3o – Café da Tarde 

4o – Capoeira Turma B 

Violão  

Dança / Teatro / Esporte 

5o – Ônibus 

Brincadeiras, Recreação., Jogos, Futebol, 

etc. 

6o – Saída, Bolsas 

Sexta – Feira 

1o – Entrada, Almoço, Lista de Chamada 

2o – Bolsas e Atividades: 

Violão 

Fanfarra 

Dança Turma A 

3o – Café da Tarde 

4o – Radio 

5o – Ônibus 

Brincadeiras, Recreação., Jogos, Futebol, 

etc. 

6o – Saída, Bolsas 

OBS. 

 No Decorrer do Mês Poderão Aconte

cer: 

 Passeios - horto, ou praças públicas, o

u caminhadas, ou cidades vizinhas, ou 

etc. 

 Campeonatos - futebol, pipa, atletismo

, vôlei, ping - pong, pebolim, etc.  

 Confraternizações - cinema em casa, 

festinhas gincanas, etc. 

 Alterações – poderão ocorrer mudan

ças na grade de atividade conforme 

o clima, apresentações ou outros. 
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Atendimento social  

A técnica ofereceu   orientações e acompanhamento social aos assistidos e suas 

famílias, bem como encaminhamentos à rede pública de atendimento, através de 

reuniões e atendimento individual quando necessário. 

Realizou matricula de crianças e adolescentes, observação individual e grupal nos 

aspectos comportamentais, atendimento ao assistido objetivando 

acompanhamento e evolução no programa; atendimento individual com familiares 

e/ou responsáveis; reuniões sócio educativos tanto a nível do assistido, assim 

como, familiares; visitas domiciliares para melhor compreensão da realidade do 

assistido e possíveis intervenções; reunião técnica com a equipe multidisciplinar 

para discussão de caso ou acompanhamento do assistido, ou  andamento de 

atividades em execução, registro de dados em pasta técnica; abordagem 

administrativa  através de elaboração e análise de documentos, contatos 

telefônicos para possíveis encaminhamentos de família ou assistido ao 

atendimento de rede de esfera estadual e federal ,articulação com a rede. 

Elaborou Projetos visando a captação de recursos. 

 

PROGRAMA 

 

O programa sócio educativo da Entidade de Proteção Social Básica tem suas 

referências legais no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), na LOAS (Lei 

Orgânica da Assistência Social), executando o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos e busca realizar suas atividades pautadas na 

Tipificação de serviços Socioassistenciais , visando congregar crianças e 
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adolescente na faixa etária de 06 anos completos até 15 anos incompletos, 

oferecendo um programa de ações complementares à escola e de apoio a família 

no âmbito social e estratégias  para que se mantenham os vínculos familiares, com 

a escola e com a sociedade em geral com apoio da rede, atendendo crianças e 

adolescentes  em dois regimes contrário  ao período escolar do assistido. 

O Estatuto da Criança e Adolescente, em seu artigo 4, diz que é dever da família, 

da Comunidade, da Sociedade em geral e do Poder Público, assegurar, com 

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à Educação, ao esporte, ao lazer, a profissionalização, à cultura, a 

dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária. O artigo 

5 diz que nenhuma criança e adolescente será objeto de qualquer forma de 

negligência. Discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na 

forma da Lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 

fundamentais. É com este embasamento, que a Entidade atendeu a população 

alvo, prioritariamente àqueles inseridos em situação de risco e fragilidade social; 

promovendo atividades adequadas ao desenvolvimento físico, mental e social e 

meio ambiente. 

 

 

OBJETIVO 

 

A Entidade tem como objetivo favorecer os atendidos na melhoria do 

desenvolvimento físico e mental, oferecendo atividades culturais, esportivas, 

raciocínio, lúdicos e alimentação. Não perdendo de vista a importância e motivação 

junto à escolarização, buscando suas habilidades e talentos, participação efetiva 

dos pais na formação moral dos filhos – através de reuniões socioeducativas. 
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Garantir o atendimento aos usuários complementando o trabalho social com as 

famílias, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecimento a 

convivência familiar e comunitária, promovendo acesso a benefícios e serviços 

sócioassistenciais às políticas públicas e cidadania 

 

 

METODOLOGIA UTILIZADA 

  

A metodologia utilizada teve como fundamento prevenção a ocorrências de 

situações de risco social, assim como, o fortalecimento dos vínculos familiares e 

incentivo a socialização e a convivência comunitária.  

As intervenções foram pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas 

como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção 

social.  

O atendimento aos beneficiários aconteceu de forma contínua, no período oposto 

ao escolar, diariamente recebendo alimentação e sendo orientados por instrutores 

capacitados, as quais desenvolverão atividades adequadas a cada faixa etária 

visando seu desenvolvimento físico, psicológico e social e proporcionando 

oportunidades para inclusão social.  

Para o melhor desempenho das atividades programadas, em algumas atividades, 

os atendidos foram divididos em grupos, de acordo com a faixa etária.  

O técnico se empenhou na orientação direta aos funcionários e educadores, 

estabeleceu contatos com as secretarias, executou projetos visando à captação de 

recursos, atendeu famílias, participou de  reuniões de orientação de forma geral e 

também de maneira específica de acordo com as necessidades, atendimento em 

grupo quando necessário, conversa com as famílias, palestra sobre assuntos 
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pertinentes ao desenvolvimento do projeto para as crianças/adolescentes da 

instituição, e reuniões com os pais.  

Em caso de necessidade, encaminhamento e acompanhamento para a rede de 

serviços da comunidade. Se houver crianças e adolescentes fora ou evasivos da 

escola, serão tomadas as devidas providências, visando à reinserção destes na 

rede escolar, sempre procurando acompanhar sua aprendizagem. 

 

 

DIA /HORARIO /PERIODICIDADE  

De segunda a sexta feira das 7.30 as 17:00 durante todo o ano. 

 

PUBLICO ALVO  

Crianças /adolescentes de 06 a 15 anos incompletos, de ambos os sexos, com 

escolaridade do ensino fundamental ao ensino médio. 

 

 

FORMA DE ACESSO   

Procura espontânea e encaminhamento (Conselho Tutelar, escolas, NUPEE) 

através da rede socioassistencial. 

Em especial Crianças encaminhadas pelos serviços da proteção social especial:  

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos; 

reconduzidas ao convívio familiar após medida protetiva de acolhimento; e outros; 

- Crianças e adolescentes com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do 

BPC; - Crianças e adolescentes cujas famílias são beneficiárias de programas de 

transferência de renda; - Crianças e adolescentes de famílias com precário acesso 

a renda e a serviços públicos e com dificuldades para manter. 
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NÚMERO DE ATENDIDOS  

 

80 crianças /adolescentes (mensal) 

 

985 crianças/adolescentes (Anual)  

 

 

Atividades desenvolvidas e número de participantes  

Esporte 80 crianças/adolescentes  

Capoeira e samba de roda -76 crianças/adolescentes 

Dança -79 crianças/adolescentes  

Atividades de recreação -80 crianças/adolescentes  

Atividades lúdicas -80 crianças/adolescentes 

Teatro – 44 crianças /adolescentes  

Encontro ecumênico -80 crianças/adolescentes  

Atividades de lazer -80 crianças/adolescentes 

 

Música:  

Banda Musical -32 crianças/adolescentes 

Ministério Musical – 12 crianças /adolescentes  

Fanfarra -80 crianças /adolescentes  

Violão e canto -70 crianças/adolescentes  

Radio -12 crianças/adolescentes  

Alimentação – 80 crianças/adolescentes   
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Atendimento Social – 80 crianças/adolescentes e seus familiares, avaliação da 

demanda espontânea para fila de espera e avaliação para inclusão. 

 

INTERLOCUÇÃO COM CRAS E CREAS  

É realizado através de reuniões com Rede Nupee de apoio e reuniões 

multidisciplinares com a rede, discussão de caso e encaminhamentos (CRAS, 

CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE ASSISTENCIA DE SOCIAL, NUPEE, 

ESCOLAS, MUNICIPAL /ESTADUAL, E DIRETORIA DE SAUDE).  

Através de articulação com a rede Socioassistencial e encontros intergeracionais. 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS (PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA ATIVIDADE)  

 

01 Assistente Social funcionária da Entidade com contrato de 30 horas semanais, 

01 professor de educação física funcionário da Entidade com contrato de 40 horas 

semanais, 02 cozinheiras funcionárias da Entidade com contrato de 40 horas 

semanais, 02 monitores funcionários da Entidade com contrato de 40 horas 

semanais, 01 maestro funcionário da Entidade com contrato  (nota fiscal PJ) de 24 

horas semanais, 01 escriturária funcionaria da Entidade com contrato de 40 horas 

semanais. 

 

ABRANGENCIA TERRITORIAL  

 

O alcance da atividade realizada é Municipal. 
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Diagnostico do território no qual as atividades são desenvolvidas. 

 

Há no município de Manduri um índice elevado de pobreza, principalmente junto à 

população atendida pela Entidade, assim como, problemas de drogadição, índice 

considerável de negligência dos pais, além de famílias que não têm onde deixar 

seus filhos com faixa etária de 06 a 15 anos, considerando a necessidade de 

trabalhar de seus responsáveis, que em sua maioria são mulheres, o que contribui 

para a que essas crianças e adolescentes fiquem em casa sozinhas expostas a 

riscos ou permaneçam nas ruas. 

 

 

 

QUADRO DE RECURSOS HUMANOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profissão  Quantidade  Carga Horária Vínculo com 
a OSC  

Cozinheiras  
 

2 40 h. CLT 

 Maestro  
 

1 24 h. Nota Fiscal 
PJ 

 Monitores  
 

2 40 h. CLT 

 Assistente Social 1 
 

 
30 h. 

CLT 

 Professor de 
Educação Física  
 

1  
40 h. 

CLT 

  
Escriturário  

 
1 

 
40 h 

 
CLT 
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RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ATIVIDADE REALIZADA  

 

No ano de 2019 buscou-se propiciar aos atendidos por esta Entidade um 

 ambiente de interação e socialização, com a metodologia voltada à 

 prevenção de ocorrências  de situações de risco social, assim como o 

 fortalecimento dos vínculos familiares e incentivos a socialização e a 

 convivência comunitária.  

As intervenções foram pautadas em experiências lúdicas, culturais e 

esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem,  sociabilidade e 

proteção social. 

Os resultados alcançados se deram através de melhoras na qualidade de 

vida dos atendidos e seus familiares, deixando de ser vulneráveis e passando a 

participar qualitativamente da sociedade e assim passaram a integrar a 

comunidade utilizando os direitos e deveres sociais. 

 

 ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS  

 Termo de Fomento com a Prefeitura Municipal de Manduri  

 Doação de pessoas jurídicas  

 Sócios Contribuintes 

Parceria com o Poder Judiciário  

  

 OBS – AS ATIVIDADES SÃO GRATUITAS PARA OS USUARIOS  

  

DESPESAS DAS ATIVIDADES – destacar quanto foi gasto de recurso financeiro 

com cada atividade  



      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: 3356-1788 

    CNPJ(MF) 57.263.923/0001-53                                                                                 Inscrição Estadual: Isenta 

 

De acordo com o balanço patrimonial e demonstrativo do resultado do exercício 

(DRE) 

 

DESTACAR SE AS ATIVIDADES SÃO GRATUITAS PARA OS USUARIOS: São 

gratuitas, não há taxa de matricula, não existe taxa de mensalidade, não existe 

contribuição do usuário ou da sua família /responsável.  

 

PARCERIAS: 

Termo de Fomento Prefeitura Municipal de Manduri /CMDCA -FUNCAD  

Entidades privadas – FUNDAFRESP  

Entidade Privada – ABAS  

Sócios Contribuintes  

Poder Judiciário  

 

 

 Manduri, 31 de janeiro de 2020. 

 
 

 
José Roberto Bassetto 

Presidente (OSC) 
 

 
 
 
 
 

Elizane Carnielli 
Assistente Social 
CRESS-39.113 

 


	Objetivo: aprimorar técnicas relacionadas a interpretação, expressão, improvisação e comunicação, colocando em ênfase o envolvimento com a arte.
	Metodologia: Foram desenvolvidas algumas peças teatrais mudas e com falas (peças religiosas), que mostrou alguma lição de moral, sendo realizado em grupos diferentes por faixa etárias, com dinâmicas e encenações.
	Resultados Obtidos a Partir da Atividade Realizada: Ajudou os atendidos a melhorar a timidez, a fala e a interpretação do que presenciaram durantes as apresentações do teatro.

