
 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

Interessado: UGADS – Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social 
Coordenador do Projeto: Rodrigo Pierobon Rodrigues – Psicólogo  
Período: Fevereiro/2020 
 
Dados referenciais de Fevereiro/2020 
 
 No mês referenciado, deu-se continuidade ao trabalho na Associação Acolhimento Bom Pastor tendo como objetivo o fortalecimento de vínculo e 
o convívio familiar e comunitário. Atualmente possuímos uma parceria com a UGADS que contempla 100 vagas, destas, 40 são de crianças de 7 a 12 
anos no bairro Novo Horizonte, divididos em dois grupos e 60 vagas são de crianças de 7 a 12, adolescentes de 16 e 17 e idosos no bairro Santa 
Gertrudes, divididos em três grupos. 
 Realizamos um total de 56 atividades, divididas entre oficinas, rodas de conversa e ações. Dessas, 33 foram realizadas no bairro Novo Horizonte 
e 23 foram realizadas no bairro Santa Gertrudes (CRAS). 
 O número de visitas domiciliares realizadas no mês foi 05. 
 Os atendimentos realizados pela equipe técnica na organização têm como objetivo acolher as demandas da comunidade e orientar a população 
sobre os possíveis encaminhamentos para cada caso. Foram realizados 13 atendimentos. 
 As atividades de convívio realizadas durante o mês foram: Rodas de conversa sobre temas diversos, ações: cine pipoca, roda de leitura e 
brincadeiras na biblioteca. Bazar de roupas (14/02 – Associação Bom Pastor – Santa Gertrudes). Todas as atividades realizadas com o público 
pertencente a parceria teve como objetivo dar conta dos percursos previstos no plano de trabalho. 
 Durante o mês, no bairro Santa Gertrudes, se deu continuidade ao percurso com as crianças de 7 a 12 anos no CRAS. Ainda no bairro Santa 
Gertrudes, durante o mês, foi dado continuidade, pela Bom Pastor em conjunto com o CRAS, na busca ativa para a formação dos grupos de crianças, 
adolescentes e idosos pertencentes ao SCFV. O grupo de crianças está com adesão baixa, atualmente estamos com 12 crianças que frequentam 
assiduamente o grupo socioeducativo. Foram realizadas reuniões com os CRAS de referência para que houvesse alinhamento quanto os casos 
atendidos e estratégias de busca ativa e critérios de desligamento. 
 Com a continuidade da parceria, nossas atividades agora funcionam em unidade própria no bairro. As atividades continuaram ininterruptas. 

 



 

Atividades SCFV – Novo Horizonte 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Observação 

08h00 – 09h00 
Preparação do 

local e da atividade 
Preparação do 

local e da atividade 
Preparação do 

local e da atividade 
Preparação do local e da 

atividade 
Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

09h00 – 10h00 
Atividade de 

convívio – Projeto 
VD - - Orientador 

Grupo 
socioeducativo – 
Amar - Educador 

Atividade de 
convívio – Projeto 

VD - Orientador 

Atividade de convívio – 
Artesanato infantil - 

Orientador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

10h00 – 11h00 
Atividade de 

convívio – Projeto 
VD - Orientador 

Grupo 
socioeducativo – 
Amar - Educador 

Atividade de 
convívio – Projeto 

VD - Orientador 

Atividade de convívio – 
Artesanato infantil - 

Orientador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

11h00 – 12h00 
Atividade de 

convívio – Projeto 
VD - Orientador 

Grupo 
socioeducativo – 
Amar - Educador 

Atividade de 
convívio – Projeto 

VD - Orientador 

Atividade de convívio – 
Artesanato infantil - 

Orientador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

12h00 – 13h00 Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço   

13h00 – 14h00 
Preparação do 

local e da atividade 
Preparação do 

local e da atividade 
Preparação do 

local e da atividade 
Preparação do local e da 

atividade 
Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

14h00 – 15h00 
Atividade de 

convívio – Projeto 
VD - Educador 

Grupo 
socioeducativo – 

Acolher - Educador 

Atividade de 
convívio – Projeto 

VD - Orientador 

Atividade de convívio – 
Artesanato infantil - 

Orientador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

15h00 – 16h00 
Atividade de 

convívio – Projeto 
VD - Educador 

Grupo 
socioeducativo – 

Acolher - Educador 

Atividade de 
convívio – Projeto 

VD - Orientador 

Atividade de convívio – 
Artesanato infantil - 

Orientador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

16h00 – 17h00 
Atividade de 

convívio – Projeto 
VD - Educador 

Grupo 
socioeducativo – 

Acolher - Educador 

Atividade de 
convívio – Projeto 

VD - Orientador 

Atividade de convívio – 
Artesanato infantil - 

Orientador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

17h00 – 18h00        

18h00 – 19h00  
Atividade de 

convívio – Violão 
 

Atividade de convívio – 
Capoeira 

   

19h00 – 20h00 
Atividade de 

convívio – Karatê 
Atividade de 

convívio – Violão 
Atividade de 

convívio – Karatê 
Atividade de convívio – 

Capoeira 
   

20h00 – 21h00 
Atividade de 

convívio – Karatê 
 

Atividade de 
convívio – Karatê 

    



Encontros realizados no mês de Fevereiro – Novo Horizonte  

Grupo Bonde da Felicidade 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Grupo de 7 a 12 anos 

Primeiro Percurso – Criação do coletivo 

Semanas/Atividades 
Encontro Socioeducativo 

Local: Bom Pastor 
Descrição das Atividades 

1ª Semana 
04/02/2020 

Quem somos 

No primeiro grupo socioeducativo do ano, foram realizadas a retomada das construções 
desenvolvidas com os mesmos ao longo da proposta realizada com alguns no ano anterior e 
apresentado a proposta aos novos integrantes. É válido destacar que ambos integrantes 
estavam participando juntos das atividades de convívio, o que facilitou a troca de 
apresentações iniciais levando em consideração que o grupo já estava compartilhando vínculos 
entre seus membros. A atividade desenvolvida foi através da dinâmica de apresentação “Quem 
sou eu” que consistiu em cada membro falar seu nome, idade, cor favorita e hobby. A tarefa 
era que cada membro gravasse a apresentação do colega anterior e repetisse as falas na ordem 
em que foram ditas pelos integrantes do grupo, ao término da repetição, o membro em 
questão deveria dizer as mesmas informações que já foram ditas só que nesse momento sobre 
si. Além de trabalhar elementos cognitivos importantes como a atenção, concentração e 
memorização, a atividade possibilitou o entrosamento do grupo e as aproximações importantes 
para o fortalecimento do vínculo coletivo e apresentação sobre informações que até então 
eram desconhecidas uns pelos outros. 

2ª Semana 
11/02/2020 

O que nos trouxe aqui 

Para dialogar sobre as motivações que conduziram os membros a participarem dos encontros 
socioeducativos e a forma como se desenvolve a realidade social de cada integrante fora do 
coletivo em questão, o encontro foi marcado por falas relacionadas aos grupos sociais nos 
quais cada integrante faz parte fora da Bom Pastor, com a finalidade de juntos construir 
identificações sobre as motivações para estarem no SCFV. Além de falas declaradas sobre o 
assunto, os membros trouxeram relatos comuns a todos dizendo sobre o espaço de referência 
que a instituição representa para a comunidade, e por isso, se torna um espaço de convívio 
importante para as crianças. Após roda de conversa, foi realizada atividade interativa com o 
grupo, utilizando duas cartolinas grandes coladas uma na outra. Ao centro da cartolina, havia o 
desenho de dois pés humanos e ao redor destes, círculos grandes coloridos dispostos em roda 
um ao lado do outro. O objetivo da atividade era que os membros se dividissem em duas 
equipes e um membro de cada vez por equipe, tinha a tarefa de se posicionar em cima das 



marcas dos pés e escolher aleatoriamente quatro cores diferentes e simultaneamente ir 
pisando em cima. A tarefa da equipe oposta, foi a de identificar quais cores o membro 
adversário pisou, e na ordem correta, pisar também. A equipe que acertasse a ordem correta, 
pontuava a rodada. Após a atividade o grupo foi convidado a refletir sobre a importância de 
traçar objetivos de vida e o quanto devemos nos atentar sobre os lugares que estamos pisando 
ao longo das escolhas que realizamos. A atividade demonstrou importância pois permitiu que o 
grupo refletisse de forma lúdica e interativa sobre quais processos pessoais nos levam a 
determinadas escolhas. 
 

3ª Semana 
18/02/2020 

Nome e regras do 
coletivo 

Refletindo com os membros sobre a importância de atribuir uma identidade ao grupo e que 
para uma boa convivência traçar regras em comum é uma alternativa importante, o grupo foi 
orientado a pensar em um nome que definisse o objetivo dos encontros e que ao mesmo 
tempo também definissem as características em comum dos membros. Em meio a diversos 
nomes pensados o escolhido pelo grupo foi o que segundo eles mais se assemelhava com as 
características coletivas, definindo então: “Bonde da Felicidade”.  Após escolha do nome o 
grupo foi convidado a participar da dinâmica “Sigam as Instruções” que consistia em orientar o 
grupo a realizar uma série de atividades simultâneas e bem divertidas que para ser bem-
sucedidas, requeriam que os membros prestassem bastante atenção e seguissem 
coletivamente as regras dadas. A dinâmica foi muito divertida e após a condução da mesma, os 
membros puderam refletir junto a condução da mediadora sobre a importância que regras 
sociais desempenham para o bem-estar e boa convivência coletiva. 
Com isso, o grupo foi orientado a desenvolver um documento trazendo as regras que 
entendiam ser necessárias para o decorrer dos encontros. Atribuindo a importância de não 
falar palavrões, respeitar a fala do colega, não julgar opiniões diferentes das suas e não chegar 
com atraso superior a 15 minutos, o grupo construiu as regras para o coletivo. 

4ª Semana 
25/02/2020 

Carnaval 
 
Atividades suspensas. 

 

 

 

 



Encontros realizados no mês de Fevereiro – Novo Horizonte  

Grupo Bonde do Varjão 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Grupo de 7 a 12 anos 

Primeiro Percurso – Criação do coletivo 

Semanas/Atividades 
Encontro Socioeducativo 

Local: Bom Pastor 
Descrição das Atividades 

1ª Semana 
04/02/2020 

Quem somos 

No primeiro grupo socioeducativo do ano, foram realizadas a retomada das construções 
desenvolvidas com os mesmos ao longo da proposta realizada com alguns no ano anterior e 
apresentado a proposta aos novos integrantes. É válido destacar que ambos integrantes 
estavam participando juntos das atividades de convívio, o que facilitou a troca de 
apresentações iniciais levando em consideração que o grupo já estava compartilhando vínculos 
entre seus membros. A atividade desenvolvida foi através da dinâmica de apresentação “Quem 
sou eu” que consistiu em cada membro falar seu nome, idade, cor favorita e hobby. A tarefa 
era que cada membro gravasse a apresentação do colega anterior e repetisse as falas na ordem 
em que foram ditas pelos integrantes do grupo, ao término da repetição, o membro em 
questão deveria dizer as mesmas informações que já foram ditas só que nesse momento sobre 
si. Além de trabalhar elementos cognitivos importantes como a atenção, concentração e 
memorização, a atividade possibilitou o entrosamento do grupo e as aproximações 
importantes para o fortalecimento do vínculo coletivo e apresentação sobre informações que 
até então eram desconhecidas uns pelos outros. O grupo demonstrou grande empolgação com 
a continuidade das atividades. 

2ª Semana 
11/02/2020 

O que nos trouxe aqui 

Para dialogar sobre as motivações que conduziram os membros a participarem dos encontros 
socioeducativos e a forma como se desenvolve a realidade social de cada integrante fora do 
coletivo em questão, o encontro foi marcado por falas relacionadas aos grupos sociais nos 
quais cada integrante faz parte fora da Bom Pastor, com a finalidade de juntos construir 
identificações sobre as motivações para estarem no SCFV. Além de falas declaradas sobre o 
assunto, os membros trouxeram relatos comuns a todos dizendo sobre o espaço de referência 
que a instituição representa para a comunidade, e por isso, se torna um espaço de convívio 
importante para as crianças. Após roda de conversa, foi realizada atividade interativa com o 
grupo, utilizando duas cartolinas grandes coladas uma na outra. Ao centro da cartolina, havia o 
desenho de dois pés humanos e ao redor destes, círculos grandes coloridos dispostos em roda 
um ao lado do outro. O objetivo da atividade era que os membros se dividissem em duas 



equipes e um membro de cada vez por equipe, tinha a tarefa de se posicionar em cima das 
marcas dos pés e escolher aleatoriamente quatro cores diferentes e simultaneamente ir 
pisando em cima. A tarefa da equipe oposta, foi a de identificar quais cores o membro 
adversário pisou, e na ordem correta, pisar também. A equipe que acertasse a ordem correta, 
pontuava a rodada. Após a atividade o grupo foi convidado a refletir sobre a importância de 
traçar objetivos de vida e o quanto devemos nos atentar sobre os lugares que estamos pisando 
ao longo das escolhas que realizamos. A atividade demonstrou importância pois permitiu que o 
grupo refletisse de forma lúdica e interativa sobre quais processos pessoais nos levam a 
determinadas escolhas. 
 

3ª Semana 
18/02/2020 

Nome e regras do 
coletivo 

Refletindo com os membros sobre a importância de atribuir uma identidade ao grupo e que 
para uma boa convivência traçar regras em comum é uma alternativa importante, o grupo foi 
orientado a pensar em um nome que definisse o objetivo dos encontros e que ao mesmo 
tempo também definissem as características em comum dos membros. Em meio a diversos 
nomes pensados o escolhido pelo grupo foi o que segundo eles mais se assemelhava com as 
características coletivas, definindo então: “Bonde do Varjão”.  Após escolha do nome o grupo 
foi convidado a participar da dinâmica “Sigam as Instruções” que consistia em orientar o grupo 
a realizar uma série de atividades simultâneas e bem divertidas que para ser bem-sucedidas, 
requeriam que os membros prestassem bastante atenção e seguissem coletivamente as regras 
dadas. A dinâmica foi muito divertida e após a condução da mesma, os membros puderam 
refletir junto a condução da mediadora sobre a importância que regras sociais desempenham 
para o bem-estar e boa convivência coletiva. 
Com isso, o grupo foi orientado a desenvolver um documento trazendo as regras que 
entendiam ser necessárias para o decorrer dos encontros. Atribuindo a importância de não 
falar palavrões, respeito ao próximo, não jogar bola nos amigos, manter sigilo e respeitar o 
horário das reuniões (10 minutos de tolerância), o grupo construiu as regras para o coletivo. 

4ª Semana 
25/02/2020 

Carnaval 
 
Atividades suspensas. 

 

 

 

 



Atividades SCFV – Santa Gertrudes 

 

 

 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Observação 

08h00 – 
09h00 

 
Preparação do local e 

da atividade 
Preparação do local e 

da atividade 
Preparação do local e 

da atividade 
Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

09h00 – 
10h00 

Oficina - CRAS 
Tocar e Encantar 

Atividade de convívio 
Artesanato – Crianças 

Orientador 

Grupo socioeducativo 
– Imaginação - 

Educador 

Atividade de 
convívio Artesanato 
Idosos Orientador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

10h00 – 
11h00 

Oficina - CRAS 
Tocar e Encantar 

Atividade de convívio 
Artesanato – Crianças 

Orientador 

Grupo socioeducativo 
– Imaginação - 

Educador 

Atividade de 
convívio Artesanato 
Idosos Orientador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

11h00 – 
12h00 

Oficina - CRAS 
Tocar e Encantar 

Atividade de convívio 
Artesanato – Crianças 

Orientador 

Grupo socioeducativo 
– Imaginação - 

Educador 

Atividade de 
convívio Artesanato 
Idosos Orientador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

12h00 – 
13h00 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço   

13h00 – 
14h00 

Preparação do local e 
da atividade 

 
Oficina Coral – 8 a 11 

anos 
Prefeitura – Cultura 

Grupo socioeducativo 
– A Liga Top - 

Educador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

14h00 – 
15h00 

Grupo socioeducativo 
– Renovando a vida - 

Educador 
 

Oficina Coral – 8 a 11 
anos 

Prefeitura – Cultura 

Grupo socioeducativo 
– A Liga Top - 

Educador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

15h00 – 
16h00 

Grupo socioeducativo 
– Renovando a vida - 

Educador 
 

Oficina Coral – 8 a 11 
anos 

Prefeitura – Cultura 

Atividade de 
convívio – Teatro - 

Educador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

16h00 – 
17h00 

Grupo socioeducativo 
– Renovando a vida - 

Educador 
  

Atividade de 
convívio – Teatro - 

Educador 

Reunião, Planejamento 
e Capacitação da equipe 

  

17h00 – 
18h00 

       



Encontros realizados no mês de Fevereiro – Santa Gertrudes  
Bonde das Crianças Bom Pastor 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Grupo Crianças 07 a 12  
Primeiro Percurso – Criação do coletivo 

Semanas/Atividades 
Encontro Socioeducativo 

Local: Bom Pastor 
Descrição das Atividades 

1ª Semana 
06/02/2020 

Quem somos 

Realizado um evento de abertura com os membros como marco de abertura das atividades até 
então novas com o grupo em questão, o encontro inicial foi marcado pela apresentação da 
técnica responsável por mediar o grupo bem como a educadora do CRAS reponsável pelos 
acompanhamentos do SCFV. Realizado acolhimento dos membros através de diálogo lúdico e 
do oferecimento de lanche e suco, a atividade inicial consistiu em quebrar o gelo entre o grupo 
e apresenta-los uns aos outros. Utilizando a dinâmica de apresentação “Quem sou eu”, cada 
membro recebeu a tarefa de falar seu nome, idade, cor favorita e hobby. A instrução dada foi a 
que cada membro gravasse a apresentação do colega anterior e repetisse as falas na ordem em 
que foram ditas pelos integrantes do grupo, ao término da repetição, o membro em questão 
deveria dizer as mesmas informações que já foram ditas só que nesse momento sobre si. Os 
integrantes interagiram bem uns com os outros, e começaram a realizar aproximações através 
das respostas em comum ditas pelos colegas. Após isso, foi explicado ao grupo a proposta de 
atividades desenvolvidas para o SCFV e ambos membros demonstraram empolgação com as 
atividades. 

2ª Semana 
13/02/2020 

O que nos trouxe aqui 

A partir do traçar reflexivo proporcionado pelo tema, foi desenvolvido junto aos membros uma 
roda de conversa com mecanismos dialéticos lúdicos utilizados pela mediadora do grupo, sobre 
as motivações e expectativas dos membros referentes aos elementos que os trouxeram aos 
encontros. Após tais introduções, alguns membros trouxeram a fala de que foram convidados a 
participar do SCFV através do convite realizado pelo CRAS e que estavam depositando a 
expectativa de que tais grupos poderiam ser bem divertidos. Dialogando sobre o assunto e 
compreendendo diversos elementos de identificação trazidos por cada membro, o grupo 
também dialogou sobre as relações interpessoais estabelecidas com os demais ambientes 
sociais dos quais os membros fazem parte, e que acreditam ser de importância para pensarem 
em suas escolhas diárias. Com isso, o grupo foi convidado a participar da dinâmica “Nó 
Humano” onde os participantes inicialmente dispostos em círculo, tinham como instrução 
observar quem eram os integrantes e depois andar aleatoriamente pelo espaço. Ao som da 
palavra “PAROU” dita pelo mediador, os membros deveriam dar as mãos aos integrantes que 
estavam ao seu lado inicialmente, o que visualmente formou um nó de pessoas no grupo. O 



objetivo da dinâmica consistiu em solicitar que sem soltar as mãos, os membros deveriam 
desatar o nó e voltar a posição inicial. Através da dinâmica realizada, o grupo foi conduzido a 
refletir sobre a importância que cada sujeito desempenha um para o outro e o quanto cada 
passo dado em um grupo depende de escolhas coletivas para serem bem-sucedidos, fala essa, 
elencada com os relatos trazidos referentes as motivações que os trouxeram ao grupo. 

3ª Semana 
20/02/2020 

Nome e regras do 
coletivo 

Refletindo com os membros sobre a importância de atribuir uma identidade ao grupo e que 
para uma boa convivência traçar regras em comum é uma alternativa importante, o grupo foi 
orientado a pensar em um nome que definisse o objetivo dos encontros e que ao mesmo 
tempo também definissem as características em comum dos membros. Em meio a diversos 
nomes pensados o escolhido pelo grupo foi o que segundo eles mais se assemelhava com as 
características coletivas, definindo então: “Bonde das Crianças Bom Pastor”.  Após escolha do 
nome o grupo foi convidado a participar da dinâmica “Sigam as Instruções” que consistia em 
orientar o grupo a realizar uma série de atividades simultâneas e bem divertidas que para ser 
bem-sucedidas, requeriam que os membros prestassem bastante atenção e seguissem 
coletivamente as regras dadas. A dinâmica foi muito divertida e após a condução da mesma, os 
membros puderam refletir junto a condução da mediadora sobre a importância que regras 
sociais desempenham para o bem-estar e boa convivência coletiva. 
Com isso, o grupo foi orientado a desenvolver um documento trazendo as regras que 
entendiam ser necessárias para o decorrer dos encontros. Atribuindo a importância de 
respeitar o momento de fala dos colegas, manter o espaço organizado, ter empatia, dividir 
experiências com o grupo, respeitar opiniões diferentes e não se atrasar para os encontros, o 
grupo construiu as regras para o coletivo. 

4ª Semana 
27/02/2020 

De onde viemos e para 
onde vamos 

Realizada roda de conversa para dialogar sobre o tema, o grupo foi conduzido a refletir sobre 
quais caminhos desejam percorrer com as propostas construídas pelo grupo e quais aquisições 
pretender alcançar convivendo coletivamente uns com os outros. Diversas falas foram trazidas 
especialmente retratando expectativas sobre si e sobre os espaços cotidianos familiares. O 
grupo calcou objetivos individuais que foram dialogados de forma coletiva com os membros e 
que serão maturados ao longo dos encontros seguintes. A proposta dialética foi conduzida de 
forma lúdica e demonstrou importância pois permitiu que as crianças traçassem objetivos 
pessoais significativos. 

 

 

 



Encontros realizados no mês de Fevereiro – Santa Gertrudes  
Os Comédias do Momento 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Grupo Adolescentes 16 e 17 

Primeiro Percurso – Criação do coletivo 

Semanas/Atividades 
Encontro Socioeducativo 

Local: Bom Pastor 
Descrição das Atividades 

1ª Semana 
06/02/2020 

Quem somos 

No primeiro encontro foram realizados os contatos iniciais dos participantes uns com os outros 
e foram expostos aos mesmos a metodologia e objetivo do SCFV para Jovens. 
O grupo foi convidado a sentar-se em círculo e participar da dinâmica “Quem sou eu”, onde 
cada membro possuiu a tarefa de memorizar a fala uns dos outros e as repetindo de acordo 
com a ordem dita. Em ordem, cada membro apresentou seu nome, cor favorita, comida 
favorita e hobbie. Além de contar informações básicas sobre si, o jogo possibilitou a interação e 
diversão entre o grupo facilitando a formação de vínculo inicial. 

2ª Semana 
13/02/2020 

O que nos trouxe aqui 

Neste encontro, os participantes já estavam familiarizados uns com os outros, entretanto, o 

grupo contou com a chegada de novos integrantes que foram apresentados ao coletivo. 

Dialogando em roda de conversa sobre as expectativas de cada membro, cada um, pôde expor 

as motivações que os trouxeram ao SCFV e construíram falas que foram enredadas 

coletivamente pelo grupo. Como fechamento do encontro, foi realizada a dinâmica “Nó 

Humano” onde os participantes inicialmente dispostos em círculo, tinham como instrução 

observar quem eram os integrantes e depois andar aleatoriamente pelo espaço. Ao som da 

palavra “PAROU” dita pelo mediador, os membros deveriam dar as mãos aos integrantes que 

estavam ao seu lado inicialmente, o que visualmente formou um nó de pessoas no grupo. O 

objetivo da dinâmica consistiu em solicitar que sem soltar as mãos, os membros deveriam 

desatar o nó e voltar a posição inicial. O instrumento utilizado permitiu que o grupo traçasse 

estratégias para solução de conflitos e desenvolvessem aproximações que facilitassem o 

diálogo e contato interpessoal para os próximos encontros. 

3ª Semana 
20/02/2020 

Nome e regras do 
coletivo 

Estando o grupo mais coeso entre si, o encontro foi desenvolvido a partir de falas que 
possibilitassem a criação de um nome que fizesse sentido para o grupo e que definisse as 
relações interpessoais construídas a partir do olhar dos membros. Dessa forma o nome 
elaborado pelo coletivo foi “Os Comédias do Momento”, que segundo os mesmos, 
representaria os momentos divertidos e as relações interpessoais estabelecidas marcadas por 
entrosamento e vínculo uns com os outros.  



Após isso, o grupo definiu as regras necessárias para a convivência coletiva, estabelecendo que 
o horário máximo para a chegada dos membros nos encontros é 14h15; é necessário jogar lixo 
no lixo; limite total de 20 participantes; respeitar o momento de fala de outros colegas; não 
mexer no celular; respeitar as mulheres. 
Após a construção das regras, o grupo foi convidado a participar da Dinâmica do “Barbante”. 
Sendo solicitado pela mediadora que os membros formassem duplas, cada integrante da dupla 
recebeu um barbante com cores diferentes: azul e coral. A mediadora da dinâmica amarrou o 
barbante azul em cada punho de um mesmo participante e entrelaçou o barbante coral entre o 
barbante azul, o amarrando no punho do outro participante da dupla. Estando então os 
barbantes entrelaçados entre si, a tarefa da dupla era os desentrelaçar, não sendo permitido 
desatar os nós dos punhos, tampouco, serrar os barbantes. 
Conforme os integrantes conseguiam atingir o objetivo da dinâmica, os mesmos auxiliavam os 
demais membros das duplas que não estavam conseguindo. Ao término, foi proposto uma roda 
reflexiva sobre o desenrolar do jogo. 
A proposta possuiu um desenvolvimento interessante pois possibilitou que o grupo refletisse 
sobre a importância de estarem coesos entre si quando o assunto é estabelecer estratégias de 
convivência e seguir regras em comum para que objetivos sejam alcançados.  

4ª Semana 
27/02/2020 

De onde viemos e para 
onde vamos 

A partir da condução inicial de falas realizadas pela mediadora, o grupo foi desenvolvendo 
diálogos sobre as perspectivas dos mesmos diante de suas expectativas para o término do 
grupo. Convidados a refletir sobre objetivos futuros, o grupo estabeleceu algumas metas sobre 
onde esperam estar e o que desejam alcançar até o término do ano. 
As falas relatadas pelos membros foram importantes para o desenvolvimento do grupo como 
um todo. Cada integrante contou um pouco de suas origens e sua história atual que possibilitou 
a compreensão sobre as motivações determinantes acerca dos objetivos ditos.  
O grupo foi acolhedor diante de algumas experiências individuais trazidas por alguns membros 
e construtor de alternativas possíveis para o estabelecimento de metas.   

 

 

 

 

 



Encontros realizados no mês de Novembro – Santa Gertrudes 

Grupo Descobrindo a Vida 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Grupo de Idosos 

Primeiro Percurso – Criação do coletivo 

Semanas/Atividades 
Encontro Socioeducativo 

Local: Bom Pastor 
Descrição das Atividades 

1ª Semana 
03/02/2019 

Quem somos 

No primeiro encontro foi realizado o acolhimento dos participantes no espaço da instituição. 
Os usuários do serviço que frequentaram no ano anterior participaram desse encontro. Foi 
realizada uma apresentação dos presentes e cada um deveria falar um pouco de si para o 
grupo. Foi passado os critérios de permanência no grupo e a possibilidade de participarem de 
outro grupo promovido pela instituição e ao final foi servido um café para o grupo. 

2ª Semana 
10/02/2019 

O que nos trouxe aqui 

Nesse encontro alguns participantes do ano anterior estiveram presentes e foram lembrados 
dos critérios de permanência no grupo. Novamente, foi realizada uma apresentação dos que 
estavam presentes e cada um deveria expor o que o levou a participar do grupo e o que fazia 
com que eles permanecessem nesse grupo. Esse foi um encontro onde recebemos novos 
participantes e ao final foi servido um café para o grupo. 

3ª Semana 
17/02/2019 

Nome e regras do 
coletivo 

Nesse encontro foram definidas as regras e o nome que o grupo irá usar no ano de 2020. Com 
o consenso do grupo e uma votação para definir o nome do grupo. As regras ficaram as 
seguintes: mais de 05 faltas perde a preferência nos passeios/festas; não comentar com 
terceiros o que é discutido no grupo; evitar falar quando alguém estiver usando a palavra; ter 
quinze minutos de tolerância para começar e não sair do tema do dia. O nome do grupo foi 
definido como Grupo Descobrindo a vida. Ao final foi servido um café para o grupo. 

4ª Semana 
24/02/2019 

Carnaval Não houve grupo nesse dia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Descrição das atividades 
 
 Participamos da reunião do CMDCA (14 e 28/02), para o acompanhamento das discussões sobre políticas públicas relacionadas ao nosso 
público prioritário. 
             No dia 06/02 participamos da eleição do COMDIPI. 
             No dia 07/02 realizamos uma reunião junto ao CRAS Santa Gertrudes para discussão do cronograma do SCFV. 

No dia 07/02 realizamos uma Feira do Livro para arrecadação de fundos para manter os trabalhos. 
No dia 12/02 participamos da ação educativa do Programa Mesa Brasil – SESC Jundiaí/SP, tema: Guia Alimentar para a População Brasileira. 
No dia 14/02 realizamos um bazar na Associação Bom Pastor para arrecadação de fundos para manter os trabalhos. 

             No dia 19/02 realizamos uma Festa de Carnaval para as crianças do Novo Horizonte. 

             No dia 20/02 participamos da reunião de Rede Socioassistencial do Novo Horizonte. 

             No dia 20/02 participamos da posse do COMDIPI, como suplente. 

             No dia 28/02 participamos da Palestra: O Trabalho com Famílias e Grupos na Assistência Social com o Professor Dr. Jorge Broide, no auditório 

do Paço Municipal. 

             No dia 28/02 participamos da reunião de recadastramento do Programa Mesa Brasil - SESC Jundiaí/SP. 

           

 
Planejamento para Março/2020 
 
No próximo mês continuaremos com as atividades desenvolvidas visando à convivência e o fortalecimento de vínculos. Nesse mês daremos 

continuidade as atividades com o grupo de idosos, adolescentes e crianças no bairro Santa Gertrudes, realizado na nova sede da organização. O bazar 
será realizado no Jardim Novo Horizonte e divulgaremos o cronograma de atividades semanais.  

 
 
 
 

 



 

Associação Acolhimento Bom Pastor

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Associação de Acolhimento Bom Pastor vem indicar, na forma abaixo 

detalhada as despesas incorridas e pagas no mês de Fevereiro/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL -R$                                                                    

(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) 36.636,18R$                                                        

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 36.636,18R$                                                        

(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 64,15R$                                                                

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) -R$                                                                    

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 25.505,63R$                                                        

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 11.066,40R$                                                        

10/02/2020 11.066,33 07/02/2020 286492 11.066,40R$                                                        

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA 

O REPASSE (2)

VALORES PREVISTOS 

(R$)
DATA DO REPASSE

NÚMERO DO 

DOCUMENTO DE 

CRÉDITO

VALORES REPASSADOS (R$)

Aditamento II

Aditamento III

ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL 

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:  Prefeitura Municipal de Jundiaí

CONVENIADA:  Associação Acolhimento Bom Pastor

CNPJ: 04.115.907/0001-57

ENDEREÇO E CEP: Estrada Municipal do Varjão, nº 1641, Novo Horizonte, Jundiaí/SP, CEP 13.212-590

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 27/2018 20/08/2018 Junho/18 a Maio/19 132.796,92R$                                                      

Aditamento I

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE:  Priscila dos Santos Monteiro Santana

CPF: 334.124.368-28

OBJETO DO CONVÊNIO: Oferecer o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV de qualidade, para um total de 100 

pessoas, divididas em 5 grupos com 20 participantes cada.

EXERCÍCIO: Fevereiro de 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$
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Associação Acolhimento Bom Pastor

Jundiaí, 05 de Março de 2020

PRISCILA DOS SANTOS MONTEIRO SANTANA

Presidente

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a 

exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa ded trabalho, proprosto ao Órgão Público Convenente.

Responsáveis pela conveniada:

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] 25.344,60R$                                                                            

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO -R$                                                                                        

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 25.344,60R$                                                                            

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 36.636,18R$                                                                            

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) 11.291,58R$                                                                            

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e beneficios.

(6) Autonômos e pessoa juridica

(7) Energia Eletrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não  são classificados contabilmente como 

DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9)Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 

EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve 

aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou 

multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as 

respectivas contas de receitas e despesas.

TOTAL 11.291,58R$               -R$                           11.291,58R$               11.291,58R$               -R$                           

Recursos Humanos(6) -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           -R$                           

Recursos Humanos(5) 11.291,58R$               -R$                           11.291,58R$               11.291,58R$               -R$                           

CATEGORIA OU 

FINALIDADE DA 

DESPESA (8)

DESPESAS 

CONTABILIZADAS 

NESTE EXERCÍCIO 

(R$) 

DESPESAS 

CONTABILIZADAS EM 

EXERCÍCIOS 

ANTERIORES E 

PAGAS NESTE 

EXERCÍCIO (R$)            

(H)

DESPESAS 

CONTABILIZADAS 

NESTE EXERCÍCIO E 

PAGAS NESTE 

EXERCÍCIO (R$) (I)

TOTAL DAS DESPESAS 

PAGAS NESTE 

EXERCÍCIO (R$) 

(J=H+I)

DESPESAS 

CONTABILIZADAS 

NESTE EXERCÍCIO A 

PAGAR EM 

EXERCÍCIOS 

SEGUINTES (R$) 

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL
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Associação Acolhimento Bom Pastor

DATA 

DOCTO
DOC.

28/02/2020 Holerith

28/02/2020 Holerith

28/02/2020 Holerith

28/02/2020 GRF

28/02/2020 DARF

PRISCILA DOS SANTOS MONTEIRO SANTANA

Presidente

Responsáveis pela conveniada:

RAZÃO SOCIAL NATUREZA OPERAÇÃO VALOR TOTAL VALOR MUNICIPAL

Educador Social 1.564,00

Elisandra Daniele de Lima Aux. Administrativo 2.226,95 171,25

28/02/2020 Holerith Rodrigo Pierobon Rodrigues
Coordenador Técnico

4.132,40
1.698,80

Educador Social 1.173,00

Marina Candida da Cunha Fernandes Orientador Social

ANEXO II

RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS

Caixa Economica Federal FGTS 863,77 715,29

Coordenador Técnico 2.265,07

1.269,41 1.268,76

15.378,69 11.291,58

28/02/2020

Bruna Cruz Eloi dos Reis Educador Social 2.424,03 2.346,00

Férias Rodrigo Pierobon Rodrigues 4.354,15

Numero Documentos Relacionados: 7

Total de Despesas Comprovadas: R$ 15.378,69

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo (a) ASSOCIAÇÃO ACOLHIMENTO BOM PASTOR, sob as penas da LEI, que a documentação 

acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

Receita Federal do Brasil PIS sobre Folha 107,98 89,41

TOTAL
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Associação Acolhimento Bom Pastor

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Jundiaí

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO ACOLHIMENTO BOM PASTOR

ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL DO VARJÃO, Nº 1641, NOVO HORIZONTE (VARJÃO), CEP 13212-590

MUNICIPIO: Jundiaí/SP

CONVÊNIO: Termo de Colaboração nº 27/2018

DATA Nº DOC DÉBITO CRÉDITO SALDO
25.430,82

07/02/20 286492 11.066,40 36.497,22

26/02/20 12020 99,00 36.398,22

28/02/20 Férias - Rodrigo Pierobon Rodrigues 900109 2.265,07 34.133,15

28/02/20 900110 1.564,00 32.569,15

28/02/20 Salário 02/2020 - Rodrigo Pierobon Rodrigues 900111 1.698,80 30.870,35

28/02/20 900112 1.173,00 29.697,35

28/02/20 Salário 02/2020 - Marina Candida da Cunha Fernandes 900113 1.268,76 28.428,59

28/02/20 900114 171,25 28.257,34

28/02/20 900115 2.346,00 25.911,34

28/02/20 900116 715,29 25.196,05

28/02/20 900117 89,41 25.106,64

28/02/20 64,15 25.170,79

11.390,58 11.130,55 25.170,79

PRISCILA DOS SANTOS MONTEIRO SANTANA

Presidente

SALDO ANTERIOR

Rendimentos de Aplicações Financeiras

TOTAL

Jundiaí, 05 de Março de 2020

Salário 02/2020 - Rodrigo Pierobon Rodrigues

Guia de Recolhimento do FGTS - Ref. 02/2020

DARF PIS sobre Folha - Ref. 02/2020

Prefeitura Municipal de Jundiaí

Responsáveis pela conveniada:

Banco:Caixa Economica Fedral

Tarifa Bancária - Débito Cesta PJ 01/2020

Férias - Rodrigo Pierobon Rodrigues

Salário 02/2020 - Elisandra Daniele de Lima

Salário 02/2020 - Bruna Cruz Eloi dos Reis

HISTÓRICO

ANEXO III

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Número da Conta Bancária: Agência 4895 / Conta 521-8
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