Associação Acolhimento Bom Pastor

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
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: Março de 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL
DOCUMENTO
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 27/2018
Aditamento I
Aditamento II
Aditamento III

DATA PREVISTA PARA
O REPASSE (2)
10/03/2019

DATA

VIGÊNCIA

20/08/2018

Junho/18 a Maio/19

VALOR - R$
R$

132.796,92

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
NÚMERO DO
VALORES PREVISTOS
DATA DO REPASSE
DOCUMENTO DE
VALORES REPASSADOS (R$)
(R$)
CRÉDITO
11.066,41
07/03/2019
00001
R$
11.066,40
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL

(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)
(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.

R$
R$
R$
R$
R$

17.366,99
11.066,40
92,31
28.525,70

R$
R$

28.525,70

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 Março/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.
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Associação Acolhimento Bom Pastor
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL
DESPESAS
CONTABILIZADAS EM
DESPESAS
DESPESAS
TOTAL DAS DESPESAS
CATEGORIA OU
EXERCÍCIOS
CONTABILIZADAS
CONTABILIZADAS
PAGAS NESTE
FINALIDADE DA
ANTERIORES E
NESTE EXERCÍCIO E
NESTE EXERCÍCIO
EXERCÍCIO (R$)
DESPESA (8)
PAGAS NESTE
PAGAS NESTE
(R$)
(J=H+I)
EXERCÍCIO (R$)
EXERCÍCIO (R$) (I)
(H)
Recursos Humanos(5)
R$
8.936,94 R$
R$
8.936,94 R$
8.936,94
Recursos Humanos(6)
R$
R$
R$
R$
TOTAL
R$
8.936,94 R$
R$
8.936,94 R$
8.936,94

DESPESAS
CONTABILIZADAS
NESTE EXERCÍCIO A
PAGAR EM
EXERCÍCIOS
SEGUINTES (R$)
R$
R$
R$

-

(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.
(*) Apenas para entidades da área da saúde.
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO
R$
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)
R$
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]
R$
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO
R$
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)
R$

28.525,70
8.936,94
19.588,76
19.588,76

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.
Jundiaí, 05 de Abril de 2019

Responsáveis pela conveniada:
PRISCILA DOS SANTOS MONTEIRO SANTANA
Presidente
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Associação Acolhimento Bom Pastor

ANEXO II
RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS
DATA
DOCTO

DOC.

29/03/2019

Holerith

Rodrigo Pierobon Rodrigues

29/03/2019

Holerith

Marina Candida da Cunha Fernandes

29/03/2019

Holerith

Bruno Barbosa

29/03/2019

Holerith

Elisandra Daniele de Lima

Março/19

GRF

Março/19

DARF

RAZÃO SOCIAL

NATUREZA OPERAÇÃO
Coordenador Técnico
Educador Social

VALOR TOTAL

4.091,97

VALOR MUNICIPAL
1.698,80
1.173,00

Orientador Social

1.268,88

1.268,76

Educador Social

2.444,00

2.346,00

Aux. Administrativo

1.713,28

1.712,47

Caixa Economica Federal

FGTS

1.686,40

655,92

Receita Federal do Brasil

PIS sobre Folha

210,80

81,99

11.415,33

8.936,94

TOTAL

Numero Documentos Relacionados: 6
Total de Despesas Comprovadas: R$ 11.415,33

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.
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Associação Acolhimento Bom Pastor

ANEXO III
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
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
Número da Conta Bancária: Agência 4895 / Conta 521-8
Banco:Caixa Economica Fedral

DATA
07/03/19
25/03/19
29/03/19
29/03/19
29/03/19
29/03/19
29/03/19
29/03/19
29/03/19
29/03/19

HISTÓRICO
SALDO ANTERIOR
Prefeitura Municipal de Jundiaí
Tarifa Bancária - Débito Cesta PJ 02/2019
Guia de Recolhimento do FGTS - Ref. 03/2019
DARF PIS sobre Folha - Ref. 03/2019
Salário 03/2019 - Rodrigo Pierobon Rodrigues
Salário 03/2019 - Rodrigo Pierobon Rodrigues
Salário 03/2019 - Marina Candida da Cunha Fernandes
Salário 03/2019 - Elisandra Daniele de Lima
Salário 03/2019 - Bruno Barbosa
Rendimentos de Aplicações Financeiras
TOTAL

Nº DOC

DÉBITO CRÉDITO

SALDO
14.297,19

1
22019
900001
900002
900008
900017
900018
900019
900020

11.066,40
99,00

25.363,59
25.264,59

655,92

24.608,67

81,99

24.526,68

1.698,80

22.827,88

1.173,00

21.654,88

1.268,76

20.386,12

1.712,47

18.673,65

2.346,00

16.327,65

9.035,94

92,31

16.419,96

11.158,71

16.419,96

Jundiai, 05 de Abril de 2019

Responsáveis pela conveniada:
PRISCILA DOS SANTOS MONTEIRO SANTANA
Presidente
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Interessado: UGADS – Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social
Coordenador do Projeto: Rodrigo Pierobon Rodrigues – Psicólogo
Período: Março/2019
Dados referenciais de Março/2019
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 um convênio com a UGADS que contempla 100 vagas, destas, 40 são
de crianças de 7 a 12 anos no bairro Novo Horizonte e 60 vagas são de crianças de 7 a 12,
adolescentes de 16 e 17 e idosos no bairro Santa Gertrudes. A quantidade total de atendidos
no mês Março/2019 foi de 349. Dessas, 279 do bairro Novo Horizonte e 70 do bairro Santa
Gertrudes. O público atendido pela Associação se divide em crianças, adolescentes, adultos e
idosos, porém, os grupos contemplados através da parceria são os mencionados acima.
Realizamos um total de 1463 atendimentos durante o mês.
Realizamos um total de 78 atividades, divididas entre oficinas, rodas de conversa e
ações. Dessas, 64 foram realizadas no bairro Novo Horizonte e 14 foram realizadas no bairro
Santa Gertrudes (CRAS e Futura).
Foram realizados 15 cadastros novos e essas famílias já estão participando das
atividades desenvolvidas pela organização.
O número de visitas domiciliares realizadas no mês foi 24.
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 11 atendimentos.
As atividades de convívio realizadas durante o mês foram: Oficinas de Karatê,
Panificação, Capoeira, Mídia Cidadã; Teatro; Rodas de conversa sobre temas diversos, Festas
Populares, família, direitos; Ações do projeto de violência Doméstica; ações: cine pipoca, roda
de leitura. Bazar de roupas (15/03 – Associação Bom Pastor). 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, pelo CRAS, uma busca ativa para a formação dos grupos de crianças
pertencentes ao SCFV. O grupo de crianças está com adesão mediana por parte das crianças,
atualmente estamos com 10 crianças que frequentam assiduamente o grupo socioeducativo.
Com o estabelecimento da nova parceria, realizamos a articulação com outra
instituição pertencente no bairro Santa Gertrudes para que fosse possível a realização de
atividades do SCFV nessa instituição. Porém, uma nova mudança ocorreu nesse mês, onde no
espaço em que desenvolvemos nossas atividades, agora funcionada a unidade do CRAS no
bairro.
Os grupos de crianças de 07 a 12 anos do bairro Novo Horizonte já estavam
acontecendo anteriormente e no mês de março foi dado continuidade aos trabalhos.

Grupos de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Bairro Santa Gertrudes

Faixa Etária

Local de execução

Horário da atividade

Terça-feira

Quarta-feira

07-12

CRAS

09h00 às 11h00

16-17

Futura

14h00 às 16h00

Grupo Socioeducativo

16-17

Futura

16h00 às 18h00

Atividade de
Convivência (Teatro)

+ 60

Futura

14h00 às 16h00

Sexta-feira

Grupo Socioeducativo

07 / 12 – Atividade de convivência: Resgate de brincadeiras antigas/Teatro.
07 / 12 – Grupo Socioeducativo: 1º Percurso (Criando o Grupo);

16 /17 – Atividade de convivência: Mídia Cidadã; Teatro; etc.
16 / 17 – Grupo Socioeducativo: 2º Percurso (Conhecendo o Grupo).

+ 60 – Atividades de Convivência: Modalidades de artesanatos – variando conforme o interesse; Ginástica.
+ 60 – Grupo Socioeducativo: 2º Percurso (Conhecendo o Grupo).

Quinta-feira

Atividade de
Convivência + Grupo
Socioeducativo

Grupos de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Bairro Novo Horizonte

Faixa Etária

Local de execução

Horário da
atividade

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

07-12

Novo Horizonte

08h30 às 11h30

Atividade de
Convívio

Grupo
Socioeducativo

Atividade de
Convívio

Atividade de
Convívio

Atividade de
Convívio

Atividade
de Convívio

07-12

Novo Horizonte

14h00 às 16h00

Atividade de
Convívio

Atividade de
Convívio

Atividade de
Convívio

Grupo
Socioeducativo

Atividade de
Convívio

Atividade
de Convívio

07 / 12 – Atividade de convivência: Panificação, Karatê, Roda de conversa, Artesanato, Mídia Cidadã, Informática, Recreação.
07 / 12 – Grupo Socioeducativo: 3º Percurso (Reconhecendo meu espaço).

Encontros realizados no mês de Março – Santa Gertrudes

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Grupo Crianças 07 a 12
Segundo Percurso – O grupo se viu - CRAS
Semanas/Atividades

Encontro Socioeducativo
Local: Área Verde

1ª Semana
06/03/2019

Como me vejo?

2ª Semana
13/03/2019

Não houve Grupo
Mudança do CRAS

3ª Semana
20/03/2019

Como me vejo daqui 10
anos

4ª Semana
27/03/2019

Construindo meu lugar de
Direitos

5ª Semana

-

Atividade de Convívio

Encontros Mensais ou de
encerramento de
Percurso

Oficina

Monitoramento
Lista de Presença
Fotos

Teatro
Resgate de brincadeiras
Artesanato

Planilha SISC
-

-

Acompanhamento CRAS
Visita monitoramento
UGADS

Encontros realizados no mês de Março – Santa Gertrudes

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Grupo Adolescentes 16 e 17
Terceiro Percurso – O Grupo viu o mundo
Semanas/Atividades
1ª Semana
07/03/2019
07/03/2019
2ª Semana
14/03/2019
14/03/2019
3ª Semana
21/03/2019
21/03/2019
4ª Semana
28/03/2019
28/03/2019
5ª Semana

Encontro Socioeducativo
Local: FUTURA

Atividade de Convívio

Encontros Mensais ou de
encerramento de
Percurso

Oficina

Minhas memórias e
minha família

Lista de Presença
Fotos

Outras culturas e
costumes
Conexão com o mundo
Falando sobre sexualidade
em casa

Monitoramento

Planilha SISC
Teatro
(Início 28/09/2018)

-

-

Acompanhamento CRAS
Visita monitoramento
UGADS

Encontros realizados no mês de Março – Santa Gertrudes

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Grupo Idosos +60
Terceiro Percurso – O grupo viu o mundo
Semanas/Atividades

Encontro Socioeducativo
Local: FUTURA

1ª Semana
01/03/2019

Minha história, minha
vida!

2ª Semana
08/03/2019

Encontro Intergeracional
“Carnaval”

Canto

3ª Semana
15/03/2019

Conexão com o mundo!

Artesanato

4ª Semana
22/03/2019

Solidão.

5ª Semana
29/03/2019

Minha saúde, dentro e
fora de casa!

Atividade de Convívio

Encontros Mensais ou de
encerramento de
Percurso

Oficina

Monitoramento
Lista de Presença
Fotos

Ginástica

Planilha SISC
Baile de carnaval
Intergeracional

-

Acompanhamento CRAS
Visita monitoramento
UGADS

Encontros realizados no mês de Fevereiro – Novo Horizonte – Grupo Acolher
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Grupo de 7 a 12 anos
Terceiro e quarto Percurso – Explorando e Ampliando meu Espaço
Semanas/Atividades

Encontro Socioeducativo
Local: Bom Pastor

1ª Semana
05/03/2019

Feriado

2ª Semana
12/03/2019

O valor da minha
expressão

Karatê

3ª Semana
19/03/2019

Meu corpo Fala

Rodas de conversa

4ª Semana
26/03/2019

Quais possibilidades?

Atividade de Convívio

Oficina

Lista de Presença

Panificação

Fotos
Planilha SISC
-

-

Monitoramento

Capoeira

Artesanato
Mídia Cidadã

5ª Semana

Encontros Mensais ou de
encerramento de
Percurso

Informática
Recreação

-

Acompanhamento CRAS
Visita monitoramento
UGADS

Encontros realizados no mês de Fevereiro – Novo Horizonte - Grupo Amar
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Grupo de 7 a 12 anos
Terceiro e quarto Percurso – Explorando e Ampliando meu Espaço
Semanas/Atividades

Encontro Socioeducativo
Local: Bom Pastor

1ª Semana
07/03/2019

O valor da minha
expressão

2ª Semana
14/03/2019

Meu corpo fala 1

3ª Semana
21/03/2019

Meu corpo fala 2

4ª Semana
28/03/2019

Quais possibilidades

Atividade de Convívio

Monitoramento

Lista de Presença

Panificação

Fotos

Karatê

Planilha SISC

Rodas de conversa
-

-

Oficina

Capoeira

Artesanato
Mídia Cidadã

5ª Semana

Encontros Mensais ou de
encerramento de
Percurso

Informática
Recreação

-

Acompanhamento CRAS
Visita monitoramento
UGADS

Descrição das atividades dos grupos
Grupo de 07 – 12 anos / CRAS Santa Gertrudes - Imaginação
06/02/2019 – Grupo Socioeducativo – Crianças
“Como me vejo?”
Descrição metodológica do encontro: Brincadeiras lúdicas, dinâmica da identidade.
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Um grupo que aos poucos está se
modificando, está vindo crianças novas e estão se vinculando, foi desenhado cada um num
papel tamanho real, e cada um era responsável em desenhar como eles se veem, tanto
externamente (como me vejo) como internamente (sentimentos e emoções), todos participaram
sem maiores problemas, novamente foi chamado atenção da Marcia no particular, devido ao
seu comportamento agressivo as vezes e de sempre querer falar pelos outros, depois ela
participou ativamente das atividades, porém com muita dificuldade de focar na atividade e
sempre que faz algo que ela não gosta não consegue se concentrar e atrapalha as outras
crianças, porém está bem melhor na questão de humilhar e desprezar algumas crianças em
especial o Sebastião e agora o Tauã que são primos. Um grupo que aos poucos está se
encontrando e aprendendo o que é viver em grupo. Foi combinado com as crianças que não
haverá o próximo grupo devido a mudança do CRAS.
13/03/2019 – Grupo Socioeducativo – Crianças
O grupo não foi realizado devido a mudança do CRAS
20/03/2019 – Grupo Socioeducativo – Crianças
”Como me vejo daqui 10 anos”.
Descrição metodológica do encontro: Brincadeiras lúdicas, dinâmica sobre o futuro e mimica
sobre as profissões que eles falaram que querem seguir.
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Grupo passado falamos um pouco
sobre futuro e demos continuidade, nessa aula focando sobre como eles se veem daqui 10
anos, foi proposta uma dinâmica que trabalhasse com mimicas, cada um escreveu duas
profissões que gostariam de seguir e também escrevem uma profissão que existe dentro de
casa, podia ser da mãe ou de alguém da família, mais que vivesse com eles. Um grupo bem
diferente dos outros, pois agora temos mais espaço e as crianças estão entendendo para que
serve o grupo, estão se respeitando mais, ainda as vezes é necessário chamar atenção, porém
muito menos que nos outros grupos, e as crianças que eram excluídas por algumas do grupo
hoje já estão amis a vontade e com mais vínculos. Feita atividade da mimica, e a cada
participante que fazia logo depois a gente conversava um pouco sobre a importância dessa
profissão e o porquê elas escolheram essa profissão, o grupo caminhou normalmente sem
maiores interferências e sem precisar chamar muito a atenção.
27/03/2019 – Grupo Socioeducativo – Crianças
“Construindo meu lugar de direitos”
Descrição metodológica do encontro: Usamos um jogo lúdico criado por nós sobre os
direitos e deveres das crianças, aonde existe um tabuleiro grande e as peças principais são as
crianças.
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Grupo muito produtivo, iniciamos com
brincadeiras lúdicas e depois foi explicado o tema e apresentando o jogo, aonde eles mesmo
comentaram não saber de nenhum direito deles, e nunca ouviram falar sobre o ECA, antes de
iniciar o jogo falei um pouco sobre o ECA e os direitos deles, para que não ficassem perdidos
durante o jogo, tendo em vista que as perguntas do jogo estão relacionadas ao ECA. Foi

diagnosticado durante o jogo uma necessidade enorme de falarmos mais sobre esse tema,
pois conhecem muito pouco do tema, o grupo ocorreu normalmente sem muitas interferências,
nota-se que quando á Márcia não está presente no grupo não temos interferência e as crianças
participam mais , é necessário uma reunião com o CRAS para criarmos um jeito de ajudar essa
criança, ou tentar entender mais a necessidade dela de tanta atenção, outra coisa que está
muito visível é como grupo está cada vez mais focado aos temais sugeridos.

Grupo de 13 – 15 / CRAS Santa Gertrudes – A liga Top
07/03/2019 – Grupo Socioeducativo – Adolescentes
“Minhas memórias e minha família”
Descrição metodológica do encontro: Dinâmica (positivo/negativo) e roda de conversa
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Um tema que afetou bastante alguns
adolescentes em especial o Elickson Rodrigo, durante a dinâmica ficaram bem focados e
pensativos, depois espalhamos os papeis e cada um retirou um positivo e outro negativo, e
depois que a pessoa falava o que estava escrito, quem escreveu podia se manifestar e todos
preferiam falar do papel que escreveu, porém o que chamou mais atenção foi desse
adolescente, na parte positiva ele colocou a família e na negativa colocou uma palavra que
estava cansado de ouvir e que ouviu sua vida toda – “favelado” (negativa), e quando começou
a falar se emocionou e todos do grupo também se emocionou com o depoimento desse
adolescente que cresceu numa área de extrema vulnerabilidade social, e a vida inteira foi
chamado assim, que esse era o primeiro lugar que ele participava com mais adolescentes que
ele se sentia bem e sem julgamentos, reforçando mais ainda a importância desse espaço
aonde eles são os protagonistas, sem julgamentos e sem preconceitos. O grupo cada vez mais
unido e mais compreensível com a dor do próximo.
14/03/2019 – Socioeducativo – Adolescentes
“Outras culturas e costumes”
Descrição metodológica do encontro: Roda de conversa e Dinâmica da bexiga.
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Esse grupo aconteceu um dia após o
massacre de Suzano, praticado por um adolescente e um jovem. A discussão começou,
inevitavelmente, pelo ocorrido no dia anterior e os adolescentes do grupo trouxeram vários
aspectos relacionados com o evento. Primeiramente falaram sobre os jogos eletrônicos que os
envolvidos jogavam e que são os mesmos que muitos deles jogam atualmente, o principal é o
Free Fire. Comentaram sobre o Bullying que os autores sofreram enquanto eram estudantes
daquela escola. O técnico perguntou sobre os sentimentos em relação ao ocorrido assim que
eles ficaram sabendo e muitos trouxeram que ficaram com medo, raiva, pena das vítimas, entre
outros. Comentaram sobre as Fake News e como essas notícias são prejudiciais, pois por todo
o país começaram a falar que novos ataques aconteceriam. O debate passou pela questão de
gênero, onde foi levantado que a maioria dos massacres no mundo são praticados por homens
e a causa seria a dificuldade do homem em pedir ajuda. A flexibilização do uso de arma de
fogo foi debatida e os possíveis caminhos para evitar novas tragédias: trabalhar com os pais,
maior segurança nas escolas e conscientização para os alunos dentro das escolas. Após tal
debate, realizamos uma dinâmica com algumas bexigas e um lençol, onde os adolescentes
ficaram segurando o pano e com as bexigas sobre esse pano, não poderiam deixar as mesmas
caírem. Uma reflexão sobre união do grupo e apoio mútuo foi realizada.
21/03/2019 – Grupo Socioeducativo – Adolescentes
“Conexão com o mundo”
Descrição metodológica do encontro: Vídeos sobre a evolução da tecnologia e roda de
conversa sobre o tema

Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Foi feito uma roda de conversa sobre
o tema e sobre os vídeos, aonde todos comentaram e deram sua opinião sobre a tecnologia,
redes sociais e os malefícios e benefícios. Quando acabamos a discussão foi proposto uma
conversa sobre as dificuldades do bairro, tendo em vista que haverá uma reunião
descentralizada do CMDCA, e os adolescentes irão participar, ser protagonista na reunião
trazendo todas as reclamações e sugestões para melhorar o bairro em que vivem, a maior
parte do grupo foi sobre a reunião já que todos tinham muitas reclamações, falamos sobre
saúde, segurança, escola e cultura.
28/03/2019 – Grupo Socioeducativo – Adolescentes
“Falando sobre sexualidade em casa”
Descrição metodológica do encontro: Palestra com especialista Dra. Fernanda Ribeiro,
dinâmica e roda de conversa.
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Uma palestra que continuamos o
tema Sexualidade que já foi feita a primeira parte, nessa segunda parte foi falado sobre o tabu
de falar sobre sexo com os pais, e também o melhor jeito de se falar sobre isso com a família.
Devido ao grau de amizade muito grande estamos com dificuldade para que os adolescentes
prestem atenção total no tema, pois ficam conversando muito entre eles, mais depois de
chamar atenção eles conseguem focar, em especial o adolescente Ezequiel, que se nota uma
necessidade enorme de conversar, e quando chamado atenção ele consegue focar no assunto
e debate e discute sua opinião. Entrou dois novos participantes chamados pelo CRAS, sendo
que um deles aparenta ser bem reservado, porém foi muito bem aceito pelo grupo e já no
primeiro dia conseguiu expressar sua opinião sobre o assunto. Um grupo muito construtivo,
tendo em vista que os adolescentes não conversam com os pais sobre o assunto e tinham
muitas duvidas. O grupo está muito acolhedor e com muito vinculo.

Grupo de + 60 / CRAS Santa Gertrudes – Renovando a vida
01/03/2019 – Socioeducativo – Idosos
“Minha história, minha vida”.
Descrição metodológica do encontro: Foi usado a Dinâmica, aonde depois de conversar
sobre o tema, e cada um contar um pouco da sua história foi proposto que escrevessem em
um papel uma palavra positiva e em outro papel uma negativa, depois foi misturado os papeis
e cada um tirou dois para falar um pouco sobre o que estava escrito, aonde todas participaram
e deram sua opinião sobre os pontos negativos e positivos.

Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Um tema bem complexo, aonde
todos ficaram bem empolgados para falar e para partilhar a história, algumas idosas falaram
bastante sobre o passado, principalmente nos pontos positivos. Dona Gessi foi a única que
apontou o casamento como algo negativo, tendo em vista que sofreu demais na mão do
marido, e prefere a vida de hoje que de antes. Não foi possível todos os participantes falarem
devido ao tempo e a necessidade de todos de contar sua história, por isso foi combinado no
próximo grupo continuar esse tema.
08/03/2019 – Socioeducativo – Idosos
“Minha história, minha vida (encontro Intergeracional – Carnaval)”.
Descrição metodológica do encontro: Roda de conversa com Adolescentes e Idosos, foi
terminada juntamente com os adolescentes a dinâmica das frases da aula passada e depois foi
realizado um carnaval, aonde todos se interagiram e puderam compartilhar suas historias

Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Um dos melhores grupos, aonde
todos participaram, aonde houve antes da festa uma roda de conversa bem descontraída e
com muito conteúdo, a primeira reunião entre gerações, foi proposto para que cada
adolescente “adotasse” um idoso, e durante todo o grupo e a festa eles ficassem juntos e
partilhando as histórias. Os idosos ficaram muito felizes, pois ao mesmo tempo que puderam
dançar eles também puderam conhecer um pouco sobre os adolescentes de hoje em dia, e
entender um pouco mais sobre seus netos, já os adolescentes se encantaram com os idosos e
comentaram que a partir desse grupo aprenderam a respeitar mais os seus avós.
15/03/2019 – Socioeducativo – Idosos
“Conexão com o mundo”.
Descrição metodológica do encontro: Vídeos sobre os idosos e a tecnologia a favor dele, e
depois realizado uma roda de conversa sobre o tema, aonde foi discutido sobre as redes
sociais e suas vantagens e desvantagens.
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: São poucos dos idosos que mexem
com tecnologia e redes sociais, acredito que as condições que os idosos viveram e vivem até
hoje impossibilitaram de acompanhar a tecnologia, tendo em vista que a grande maioria não
teve a possibilidade de estudar, são idosos que trabalharam a vida toda na roça e sempre se
preocuparam com a família, a maioria não tem acesso a computador e nem celular, até porque
a grande maioria mora sozinho ou no fundo da casa dos filhos. Um grupo aonde houve
bastante discussão sobre como os netos e os filhos deles usam as redes sociais e também os
perigos, e um assunto interessante que surgiu foi o sentimento de exclusão que eles sentem
por não saberem sobre tecnologia. A conclusão do grupo foi que o mundo era mais feliz
quando não se tinha toda essa facilidade, pois para eles a internet é um meio de distração da
família e das crianças. A cada grupo aumenta mais o número de idosos, o grupo está sendo
reconhecido no bairro, aonde os idosos têm o grupo como referência e um espaço de
confiança.
22/03/2019 – Socioeducativo – Idosos
“Solidão”.
Descrição metodológica do encontro: Vídeos sobre o tema, roda de conversa e uma
dinâmica aonde eles ficaram em pequenos grupos para trazer no grupo grande algumas
reflexões sobre o tema
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Um grupo aonde houve muita
conversa, novamente algumas pessoas fizeram questão de contar histórias de quando se
sentiram sozinhos e abandonados, em especial Dona Maria de Lourdes que do começo ao fim
do grupo sempre dizia que se sente muito sozinha e abandonada principalmente depois da
morte do marido que foi recente, chegou a chorar e foi acolhida por todos, aonde o próprio
grupo com frases de incentivo e de amor acolheu sua dor e também se colocaram a disposição
para ajudá-la, alguns ficaram com um pouco de receio de falar sobre o tema, porém os que
ficaram com vergonha foram os participantes que entraram depois no grupo, mias conforme o
grupo acontecia eles foram ganhando confiança. Grupo está muito unido e com um vínculo
fantástico, estão muito participativos desde o começo até o final. Necessário uma atenção
maior para com alguns idosos que nesse grupo disseram se sentir sozinhos, em especial Dona
Maria de Lourdes. O restante pela conversa não passam mais por esse sentimento de solidão,
e ao final discutimos como eles poderiam tirar esse sentimento quando vier, e chegamos a
conclusão de que não pode ficar parado, sempre tem que estar fazendo alguma atividade ou
oficina, uma coisa que chamou muito atenção foi que a maioria disse que não sentirão mais
solidão desde que o grupo começou, pois nesse espaço eles tem amigos e atividades, o que
reforça a importância desse grupo socioeducativo para essa população.
22/03/2019 – Socioeducativo – Idosos
“Minha saúde, dentro e fora de casa”.

Descrição metodológica do encontro: Um grupo diferente com a presença da enfermeira
responsável pelo posto de saúde do bairro, para que fosse discutida todas as dificuldades e
dúvidas sobre a saúde do bairro e sobre os atendimentos.
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Um grupo mais que especial e muito
construtivo, a enfermeira chefe Elaine, conseguiu de um jeito leve e muito explicativo tirar todas
as dúvidas dos idosos e principalmente explicar detalhadamente como funciona a Ubs e
Academia de saúde. Os idosos sempre reclamarão bastante durante alguns grupos e nesse dia
não foi diferente, conversaram, tiraram duvidas e também deram sua opinião sobre o
atendimento dos funcionários e dos médicos. A Elaine ouviu tudo atentamente, e com muita
maestria conseguiu discorrer sobre o tema da saúde do idoso dentro da sua casa, se
colocando à disposição e também colocando mais profissionais dessa área para nos ajudar
com palestras e bate papos sobre o que os idosos sugerirem, uma aproximação necessária da
saúde com a população. Um grupo de extrema importância, pois estamos discutindo diversos
temas com os quais os idosos nunca tiveram a oportunidade de saber.

Grupo de 07 – 12 anos / Bom Pastor – Novo Horizonte – Acolher - Manhã
05/03/2019 – Socioeducativo – Crianças
“Não houve grupo – Feriado de Carnaval”.
12/03/2019 – Socioeducativo – Crianças
“O valor da minha expressão”.
Descrição metodológica do encontro: O método utilizado para este encontro foi à dinâmica
dos rótulos e roda de conversa. A dinâmica consiste em colar frases com instruções de como
tratar o colega. Estas frases são colocadas na testa de cada participante e eles devem andar
entre si gesticulando e expressando-se de acordo com o que está escrito nas frases sem dizer
nada. Ao final foi feito uma roda para dialogarmos como cada expressão impactou em cada
um.
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: O grupo apresentou facilidade em
compreender o funcionamento da dinâmica, demonstrando interesse em participar. As
expressões faciais e gestos utilizados foram claros e objetivos permitindo aos colegas que
soubessem o que estava escrito nas frases. Foram utilizadas frases como: Me beije, me
abrace, me respeite, me ignore, ria de mim, sorria para mim, tenha pena de mim, etc.
Ao final foi proposto uma discussão sobre como cada um se sentiu com os gestos do colega e
os participantes que tinham frases como me ignore, me provoque disseram não ter gostaram.
No entanto as frases: ria de mim e sorria para mim ficaram confundidas no entendimento do
grupo e foi necessário explicação da mediadora. De modo geral o grupo compreendeu como as
expressões são significativas para a comunicação e como podem ser utilizadas de maneira
positiva e negativa.
19/03/2019 – Socioeducativo – Crianças
“Meu corpo fala”.
Descrição metodológica do encontro: Dinâmica com palavras para se comunicar através de
mímicas. Ex: frio; dor de cabeça; dor de dente; frio; coceira; cansado; ajuda por favor. Cada um
escolhia um papel, sem saber o que estava escrito. Em seguida representava em forma de
mímica para o grupo adivinhar.
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Mostrar as várias formas que o nosso
corpo têm para se comunicar. Todos conseguiram transmitir a palavra escolhida com
facilidade, se divertiram muito e todos fizeram mais de uma vez. Demonstrando grande

interesse pela atividade proposta. De modo geral o grupo aproveitou muito interesse sobre o
tema proposto.
26/03/2019 – Socioeducativo – Crianças
“Quais possibilidades?”.
Descrição metodológica do encontro: Atividades de curtograma através de colagens com
questionamentos do dia a dia deles. Ex: o que gosto e faço; o que não gosto e faço; o que
gosto e não faço; o que não gosto e não faço.
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Refletir sobre sonhos, objetivos
futuros e novas possibilidades. No início da atividade, conversamos sobre o tema proposto.
Todos falaram de escola, profissão e brincadeiras. Grande parte do grupo citou a escola como
não gosto e faço. Outros que só brinca se gostar da brincadeira, e que ajudam em casa porque
são obrigados. Em seguida nos reunimos no salão para a atividade de curtograma. Escolheram
imagens que os representavam em situações do dia a dia. A maioria das crianças escolheram
imagens relacionadas ao brincar, amizades, e animais de estimação como o que mais gostam;
já a escola e as brigas ficaram nos critérios de coisas que não gostam. Todas as crianças se
envolveram muito com o tema proposto, participando ativamente.

Grupo de 07 – 12 anos / Bom Pastor – Novo Horizonte – Amar – Tarde
07/03/2019 – Socioeducativo – Crianças
“O valor da minha expressão”.
Descrição metodológica do encontro: Dinâmica com frases de expressão colada na testa.
Utilizando mímicas para expressar o que estava escrito. Cada um tinha um papel colado na
testa com uma frase escolhida por eles, sem que soubessem o que estava escrito. Cada um do
grupo fazia mímica para o outro adivinhar. Ex: me abrace; me beije; me despreza; me ignore;
ria de mim; ria para mim....
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Reflexão sobre as várias formas de
expressão que usamos todos os dias. No início o grupo teve dificuldades de entender o
funcionamento da dinâmica. Por esse motivo, trocamos alguns papeis. Logo entenderam e os
amigos faziam mímicas para expressar o que estava escrito. Ao final da brincadeira, fizemos
uma roda de conversa para eles explicarem o que sentiram com o que foi passado. Aqueles
que a frase era positiva como: me abrace; me beije; me respeite, disseram que é muito bom
ouvir essas palavras. E o sentimento era de felicidades. Aqueles que a frase era negativa
como: me despreze; me ignore; ria de mim, disseram que não gostou do que foi passado e o
sentimento era de tristeza. De modo geral, o grupo apresentou facilidades de executar as
mímicas, por tanto, o objetivo foi alcançado.
14/03/2019 – Socioeducativo – Crianças
“Meu corpo fala”.
Descrição metodológica do encontro: Dinâmica com palavras para se comunicar através de
mímicas. Ex: frio; dor de cabeça; dor de dente; frio; coceira; cansado; ajuda por favor. Cada um
escolhia um papel, sem saber o que estava escrito. Em seguida representava em forma de
mímica para o grupo adivinhar.
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Mostrar as várias formas que o nosso
corpo têm para se comunicar. Todos conseguiram transmitir a palavra escolhida com facilidade,
se divertiram muito e todos fizeram mais de uma vez. Demonstrando grande interesse pela
atividade proposta. De modo geral o grupo aproveitou muito interesse sobre o tema proposto.

21/03/2019 – Socioeducativo – Crianças
“Meu corpo fala 2”.
Descrição metodológica do encontro: Dinâmica com palavras para se comunicar através de
mímicas. Ex: frio; dor de cabeça; dor de dente; frio; coceira; cansado; ajuda por favor. Cada um
escolhia um papel, sem saber o que estava escrito. Em seguida representava em forma de
mímica para o grupo adivinhar.
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: No início alguns integrantes do grupo
tiveram dificuldades em realizar a mímica. Mas em pouco tempo todos se esforçaram e
conseguiram, e se divertiram muito, com muitas risadas. Certo momento uma criança transmitiu
a palavra usando línguas de sinais (Libras) causando estranheza. Logo ele disse que na sua
classe tem uma criança surda e tem professora de línguas de sinais. Por isso conhece algumas
palavras. Isso causou muita curiosidade em todos. De modo geral, todos se envolveram e se
manifestaram com muito entusiasmo, demonstrando que o objetivo proposto foi atingido.
28/03/2019 – Socioeducativo – Crianças
“Quais possibilidades?”.
Descrição metodológica do encontro: Atividades de curtograma através de colagens com
questionamentos do dia a dia deles. Ex: o que gosto e faço; o que não gosto e faço; o que
gosto e não faço; o que não gosto e não faço.
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Refletir sobre sonhos, objetivos
futuros e novas possibilidades. Iniciamos à atividade conversando sobre o tema proposto.
Todos se manifestaram partilhando sobre família, escola e profissões. Alguns já pensam em
que profissão terá; um dos participantes disse que vai ser cientista, outra professora, outros
disseram ainda não pensarem nisso, só em brincar. Em seguida realizamos a atividade
proposta. Recortaram e colaram imagens que representam seu dia a dia. A escola foi a mais
citada entre os pontos que fazem por serem obrigados, porém, não gostam de fazer. O grupo,
de um modo geral, se envolveu bastante, participando ativamente da atividade proposta. Todos
os trabalhos realizados foram expostos em um mural na instituição.
Objetivos Específicos:


Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de
crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;
 Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o
desenvolvimentode relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
 Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e
adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades,
talentos e propiciar sua formação cidadã;
Segurança de acolhida:
 Ter acolhida suas demandas interesses, necessidades e possibilidades;
 Ter acesso a ambiência acolhedora;
Segurança de Convívio Familiar e Comunitário:
 Vivenciar experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários;
 Vivenciar experiências que possibilitem meios e oportunidades de conhecer o território
e (re) significá-lo, de acordo com seus recursos e potencialidades;
 Ter acesso a serviços, conforme demandas e necessidades;
Segurança de Desenvolvimento da Autonomia:


Vivenciar experiências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas
em princípios éticos de justiça e cidadania;















Vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e
ampliação do universo informacional e cultural;
Vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e
ampliação do universo informacional e cultural;
Vivenciar experiências que contribuam para a construção de projetos individuais e
coletivos, desenvolvimento da autoestima, autonomia e sustentabilidade;
Vivenciar experiências de fortalecimento e extensão da cidadania;
Vivenciar experiências para relacionar-se e conviver em grupo;
Vivenciar experiências para relacionar-se e conviver em grupo, administrar conflitos por
meio do diálogo, compartilhando outros modos de pensar, agir, atuar;
Vivenciar experiências que possibilitem lidar de forma construtiva com potencialidades e
limites;
Vivenciar experiências de desenvolvimento de projetos sociais e culturais no território e
a oportunidades de fomento a produções artísticas;
Ter acesso a ampliação da capacidade protetiva da família e a superação de suas
dificuldades de convívio;
acesso a atividades de lazer, esporte e manifestações artísticas e culturais;
Ter oportunidades de escolha e tomada de decisão;
Poder avaliar as atenções recebidas, expressar opiniões e reivindicações;
Apresentar níveis de satisfação positivos em relação ao serviço;

Descrição das atividades
Participamos da reunião do CMDCA (08 e 22/03), para o acompanhamento das
discussões sobre políticas públicas relacionadas ao nosso público prioritário.
Realizamos uma atividade em conjunto com o CREN para sensibilização das famílias
com referência a desnutrição e a obesidade infantil no dia 26/03.
No dia 15/03 realizamos um bazar na Associação bom Pastor, Novo horizonte, para
arrecadação de fundos para manter os trabalhos.
No dia 29/03 participamos de uma reunião do REDECA, para apresentação do projeto
de violência doméstica.
No dia 11/03 participamos de uma reunião na UGADS para o alinhamento do SCFV.
No dia 22/03 realizamos e participamos de uma capacitação para o trabalho com
crianças e adolescentes. Essa capacitação faz parte de um projeto financiado pelo CMDCA. O
tema da capacitação foi: Fases do desenvolvimento humano e novas configurações familiares
atualmente.
Planejamento para Abril/2019
No próximo mês continuaremos com as atividades desenvolvidas visando à
convivência e o fortalecimento de vínculos. A partir desse mês daremos continuidade as
atividades com o grupo de idosos, adolescentes e crianças no bairro Santa Gertrudes. No Novo
Horizonte as atividades tem continuidade. Os grupos do Santa Gertrudes estarão sendo
realizados no CRAS Santa Gertrudes.

