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RELATÓRIO MENSAL
DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – MÊS JUNHO 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 Junho 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.
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
/responsáveis, considerando que neste Município não há Projeto para
esta faixa etária (solicitação dos pais/responsáveis por escrito).
Foi realizada reunião com a Diretoria, todos estiveram de acordo para
que os adolescentes participem das atividades.
Documentação para celebração de fomento, aquisição de emenda
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parlamentar no valor de R$50.000,00(cinqüenta mil reais)
Projeto ao CMDCA referente ao repasse da Sra. Maria Syvia Martins de
Godoy Pereira.
Comunicado aos pais /responsáveis, reunião de pais dia 27/06/2018.
Comunicado aos pais /responsáveis jogos do Brasil.
Comunicado aos pais /responsáveis Festa Junina 29/06.
Atividades com os assistidos

Neste mês tivemos a contratação de uma professora de Educação
Física com a finalidade de orientação e instrução com relação as
meninas, nos assuntos de higiene, banho, higiene intima (adolescentes),
etc. A professora tem a função também de realizar aulas de Dança,
Esportes, Teatro, Recreação e Exercer como Monitora de todas a
crianças, portanto conteve uma mudança na grade de atividades no
decorrido mês.


Dança: contribuindo para o aprimoramento das habilidades básicas,

dos padrões fundamentais do movimento, no desenvolvimento das
potencialidades humanas e sua relação com o mundo. O uso da dança
como prática pedagógica favorece a criatividade, além de favorecer no
processo de construção de conhecimento e coordenação motora.
Foram separadas as turmas em iniciante, intermediário e avançado
para as aulas.


Recreação: a recreação é o meio da criança conhecer a realidade

que a cerca, manipulando a realidade, explorando, criando e recriando,
desenvolvendo e exercitando, tudo se torna uma tarefa de alegria.
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Mostrar de outra forma de um outro ponto de vista, assim as crianças
tiveram a oportunidade de realizar atividades recreativas.


Esporte: no mês de junho foi dado início nas aulas de vôlei,

aprendendo os princípios básicos do toque e manchete, com variações
de exercícios dentro e fora da quadra de vôlei.


Outras atividades: foi dado seguimento as atividades como Encontro

Ecumênico, Capoeira, Banda, Violão e Ministério, proporcionando aos
assistidos valores éticos, morais e contribuindo aos objetivos de cada
atividade citada.
Dia do Meio Ambiente - 5 de Junho, os assistidos da entidade foram ao
Horto Florestal de Manduri, plantar 10 árvores na inauguração do novo
Arboreto do Instituto Florestal. Os atendidos receberam orientações

de

vários funcionários da equipe do instituto.
Dia 8 as crianças e adolescentes realizaram um passeio ao Estádio
Municipal de Futebol “Mac”, em que muitos tiveram a oportunidade de
jogar pela primeira vez em um campo profissional.
Dia 23 tivemos a oportunidade de participar mais um ano da festa junina
realizada na chácara do Sr. Juca Bonini, os atendidos dançaram
quadrilha e comeram comidas típicas.
Dia 27 foi realizado reunião de pais a respeito do desenvolvimento dos
atendidos na entidade, também com apresentações de dança, violão e
capoeira, podendo mostrar o quanto seus filhos evoluíram neste trimestre
de aprendizagem e demonstrando a nova atividade “Dança”.
Dia 29 a realização da festa junina teve como intuito, a socialização das
crianças e adolescentes com danças, brincadeiras, comidas típicas.
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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.


Dia 29/06 ouve mudança no cardápio devido Festa Junina, foi servido

comidas típicas: Sopa de milho, cural, bolo de milho , pipoca , algodão
doce e refrigerante.

__________________________
José Roberto Bassetto
Presidente

___________________
Elizane Carnielli
Assistente Social
CRESS 39.11
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Manduri, 30 de junho de 2018.

