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RELATÓRIO MENSAL
DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – MÊS MAIO 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: 89
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Atividades desenvolvidas pela técnica;
Neste

mês

de

Maio

a

Assistente

Social realizou

os

seguintes

procedimentos:
Manteve atualizados os prontuários individuais;
Efetuou encaminhamentos à rede e a outras políticas publica;
Efetuou visitas domiciliares;
Verificou a freqüência assim como levantamento do porque 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.
Encaminhamento de oficio, solicitação de condução para apresentação da
Banda Musical no Município de Avaré (SESI)
Elaboração de solicitação de Donativo FUNDAFRESP.
Organização de palestra e passeata para o dia 18 de maio , Dia nacional
de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
Informamos que cinco dos adolescentes que foram desassociados desta
Entidade por motivo de terem completado idade, estão freqüentando
atividades de Violão e Banda Musical, por solicitação dos pais
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/responsáveis , considerando que neste

Município

não

há

Projeto para esta faixa etária.
Foi realizada reunião com a Diretoria, todos estiveram de acordo para que os
adolescentes participem das atividades.
Atividades com os assistidos
Neste mês Maio foi dado seguimento à grade de atividades com o intuito
de propiciar a realização das atividades, foram fundamentadas no
cronograma realizado pelos monitores da entidade.

A

grade

de

atividades obteve uma pequena modificação diante das aulas musicais.
 Violão: o objetivo da aula de violão este mês, foi enfatizado as músicas
que serão realizadas em apresentações, para a demonstração da
aprendizagem de cada assistido e adquirindo um melhor desenvolvimento
na coordenação motora, ritmo, destreza, etc.
 Encontro Ecumênico: os trechos da bíblia mostram claramente os
valores a serem seguidos no cotidiano de cada criança e adolescente,
portanto os ministrantes do encontro (Leandro Machado, Pastor Vladimir e
Janaina Pereira), explicam nas aulas com a finalidade de apresentar para
os assistidos, que o mundo é repleto de circunstancias inesperado.
 Fanfarra: a marcha foi fundamental na aprendizagem teórica e pratica,
junto aos instrumentos de percussão e assim favorecendo todo o conjunto
musical do grupo herdeiros do futuro.
 Aulas de Música: neste mês foram divididas as turmas em iniciantes,
intermediárias e avançados, diversificando as aulas por idade de cada um,
beneficiando nos assistidos da entidade o solfejo musical em partituras e
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ajudando no acompanhamento das músicas no grupo de flauta e banda.
 Banda: todas as segundas e quartas o intuito foi ensaiar o repertório
instrumental, para futuras apresentações e assim fazendo com que os
assistidos tivessem uma melhor percepção musical.
 Capoeira:o treinamento dos movimentos propriamente ditos nessa cultura
Brasileira, mostrou a arte dos floreios, tendo como o tatame uma
ferramenta muito prática na execução das técnicas.
foram praticados no decorrer do mês

Os

instrumentos

alcançando um ótimo resultado

diante da musicalização da capoeira.
Dia 06 de Maio aconteceu no município de Tatuí – SP um curso para as
crianças e adolescentes da Capoeira, no qual tiveram a oportunidade de
aumentar seus conhecimentos sobre táticas e fintas dentro do jogo nas
rodas de capoeira.
Dia 18/05 foi realizado nesta Entidade no período da manhã palestra
ministrada pelo Pastor Wladimir

sobre o Dia Nacional de Combate ao

abuso e a exploração de crianças e adolescentes, no período da tarde
após a palestra a Banda Musical CECOMAN , atendidos CECOMAN e
atendidos pelo CRAS realizaram passeata até a praça da matriz onde
foram realizadas apresentações pela Banda Musical e pelo CRAS, após
foram soltadas bexigas de gás Helio pelos participantes.
No dia 24 foi realizado apresentação na instituição do Serviço Social da
Indústria (SESI), para os alunos, Presidente da escola “Paulo Skaf” e o
jogador profissional do Palmeiras nos anos 80 e 90 “Toninho Cecílio”
propiciando uma ótima repercussão perante a Banda Musical José Luiz
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Muller de Godoy Pereira de Manduri.
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.

__________________________
José Roberto Bassetto
Presidente

___________________
Elizane Carnielli
Assistente Social
CRESS 39.11

Manduri, 31 de maio de 2018.

