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

RELATÓRIO MENSAL
DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – MÊS FEVEREIRO 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 fevereiro a Assistente Social realizou os seguintes
procedimentos:
Atendimentos individualizados (de crianças e adolescentes) – conforme
necessidade
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;
Registros em pasta técnica.
Inclusão de criança /adolescente
Comunicado aos pais responsáveis, informação que a atualização de
dados e matricula será efetuada até 23/02.
28/02 Reunião CCI, Conselho da Assistência Social
.
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Atividades com os assistidos
Neste mês foi dado início à grade de atividades com o intuito de desenvolver as mais
variadas habilidades relacionadas à parte física, motora, sensorial e também nas
questões cognitivas e intelectuais dos assistidos por esta entidade.
Com a proposta de diversificar e intensificar os conteúdos a serem transmitidos, as
aulas foram mescladas de forma a promover maior dinamismo, buscando despertar
interesse,

habilidades

especificas,

novos

conhecimentos

e

proporcionando

momentos de interação e socialização
As atividades propostas para este mês foram:


CAPOEIRA - buscou promover o equilíbrio físico e mental, trabalhando história do
esporte, movimentos e exercícios específicos do mesmo, cantos, instrumentação e
também a roda de capoeira em que os assistidos puderam por em prática os novos
aprendizados adquiridos no decorrer do mês.



FLAUTA – com o intuito de melhorar a qualidade do conjunto, trabalhamos leitura de
partitura, execução instrumental, sincronia e a sonoridade do grupo.



MINISTÉRIO– o objetivo foi o desenvolvimento instrumental através de escalas,
aprendizados de novos acordes e também execução das mais variadas músicas do
repertório.



VIOLÃO– assim como no ministério o intuito foi melhorar significativamente
questões de execução, leituras de músicas, escalas e trabalhar o conjunto.



BANDA- também com o intuito de desenvolver o conjunto, buscou-se melhorar
técnicas musicais de execução instrumental através de escalas, lições para estudo e
das mais variadas músicas do repertório.



ENCONTRO ECUMÊNICO- Todas as terças-feiras o Encontro Ecumênico teve por
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objetivo levar aos assistidos por esta entidade momentos de introspecção, partilha
da palavra de Deus, oração e louvor, procurando nortear e fazer com que nossas
crianças possam crescer com princípios e valores.


FANFARRA- o objetivo foi desenvolver sincronia, percepção musical rítmica e
trabalhar o conjunto em sua totalidade.
No dia 21 deste mês foi realizada nesta Entidade a assinatura do Convênio, que
contou com a presença de vários representantes públicos desta cidade, e foi
abrilhantada com apresentações de algumas das atividades desenvolvidas sendo
elas Capoeira, Flauta e violão.
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

______________________
Domingos Fudole
Presidente OSC
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Manduri, 28 de fevereiro de 2018.

