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RELATÓRIO MENSAL
DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – MÊS MARÇO 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 março 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
.
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Atividades com os assistidos
Neste mês foi dado seguimento à grade de atividades, com o objetivo de desenvolver
as mais variadas habilidades, buscando assim promover novos aprendizados e
proporcionar interação e socialização entre os assistidos por esta Entidade.
As atividades relacionadas à música (Banda Musical, Violão, Ministério, Flauta, coral,
e fanfarra), objetivaram o trabalho em equipe desenvolvendo sincronia, atenção,
concentração, disciplina, através de estudo teórico, prático, visando entrosamento
conjunto, com ensaios para aprimoramento de repertório, preparando-os para
eventuais apresentações.
Na área do esporte a aula de Capoeira visou o trabalho conjunto, levando os
assistidos por esta Entidade a ampliar conhecimentos sobre o esporte e sua história,
aprendendo novas técnicas, movimentos, e trabalhando também na área musical,
através de instrumentalização com os mais variados instrumentos da Capoeira.
Todas as terças-feiras no encontro ecumênico o intuito foi a transmissão de valores
morais e sociais, utilizando a palavra de Deus como ponto de partida.
E de forma intercalada os assistidos tiveram vários momentos de descontração com
brincadeiras lúdicas, cognitivas e esportivas. ( Caixa de brinquedos, Ligue 4, quebracabeça, Dama, Dominó, Brincadeiras no campo de Areia, futebol, vôlei, carimbo,
basquete etc...).
No decorrer do mês fomos visitados por dois rapazes ( Denilson e Daniel ) que foram
em outrora atendidos por esta entidade, e compartilharam sobre sua história na
entidade nos mostrando o quão importante a mesma foi em suas vidas. Denilson deu
seguimento ao esporte que aqui lhe foi ensinado (Capoeira), hoje das aulas e
participou junto as crianças da roda de Capoeira. Daniel também levou muitos valores
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aqui ensinados, e está atualmente aprendendo viola em sua igreja, e os assistidos
puderam conferir sua história e ouvir um pouco do instrumento que ele está
aprendendo.
Também tivemos o privilégio de receber em nossa Entidade o Campeão Brasileiro de
Bocha Paraolímpica Gian Carlos que está treinando semanalmente nesta Entidade
ministrou palestra sobre o esporte para os assistidos, contou-nos sua história de
vida,

proporcionou momentos de descontração jogando e se divertindo com as

crianças.
No dia 11 deste mês a Banda Musical do CECOMAN abrilhantou o desfile cívico em
comemoração ao aniversário da cidade de Arandu entoando as mais belas canções
de seu repertório.
Dia 14 tivemos a presença do assessor João Paulo Pires, Vereadores
Galdino e Jose Vitorio, Sr. José Maria, José Roberto Basseto 1°

Secretário

Edilson
da

entidade e futuro Presidente conversando sobre projetos do CECOMAN.
No dia 21 foi realizada nesta Entidade a reunião de Pais e Responsáveis, com as
apresentações do Grupo de Violão e do Grupo de Flautas e Coral.
Dia 23 os assistidos foram presenteados com um dia de estética, as meninas fizeram
as unhas, e os meninos cortaram os cabelos, corte esse realizado pelo policial Militar
Crescêncio, que se dispôs voluntariamente a realizá-los.
E no dia 29 foi realizada uma manhã com momento de oração e partilha da palavra de
Deus, e em seguida muita diversão com brincadeiras no pula-pula e música para
animar a manhã. Logo após tivemos o lanche seguido da entrega dos ovos de
Páscoa, que contou com a presença de vários membros da Diretoria desta Entidade.

Continuadamente são servidas três refeições diárias, com diversidades de pratos
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(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 março de 2018.

