RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Interessado: UGADS – Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social
Coordenador do Projeto: Rodrigo Pierobon Rodrigues – Psicólogo
Período: Junho/2019
Dados referenciais de Junho/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 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 94 atividades, divididas entre oficinas, rodas de conversa e ações. Dessas, 80 foram realizadas no bairro Novo Horizonte e 14 foram
realizadas no bairro Santa Gertrudes (CRAS).
O número de visitas domiciliares realizadas no mês foi 25.
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 e brincadeiras na biblioteca. Bazar de roupas
(15/06 – 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 a continuidade da parceria, nossas atividades agora funcionam na unidade do CRAS no bairro. As atividades continuaram ininterruptas.

Atividades SCFV – Novo Horizonte

08h00 – 09h00
09h00 – 10h00

10h00 – 11h00

11h00 – 12h00
12h00 – 13h00
13h00 – 14h00
14h00 – 15h00

15h00 – 16h00

16h00 – 17h00
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Terça-feira
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Preparação do
Preparação do
Preparação do
local e da atividade local e da atividade local e da atividade
Atividade de
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Atividade de
convívio – Projeto
socioeducativo –
convívio – Projeto
VD - - Orientador
Amar - Educador
VD - Orientador
Atividade de
Grupo
Atividade de
convívio – Projeto
socioeducativo –
convívio – Projeto
VD - Orientador
Amar - Educador
VD - Orientador
Atividade de
Grupo
Atividade de
convívio – Projeto
socioeducativo –
convívio – Projeto
VD - Orientador
Amar - Educador
VD - Orientador
Almoço
Almoço
Almoço
Preparação do
Preparação do
Preparação do
local e da atividade local e da atividade local e da atividade
Atividade de
Grupo
Atividade de
convívio – Projeto
socioeducativo –
convívio – Projeto
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VD - Orientador
Atividade de
Grupo
Atividade de
convívio – Projeto
socioeducativo –
convívio – Projeto
VD - Educador
Acolher - Educador
VD - Orientador
Atividade de
Grupo
Atividade de
convívio – Projeto
socioeducativo –
convívio – Projeto
VD - Educador
Acolher - Educador
VD - Orientador

Quinta-feira
Preparação do local e da
atividade
Atividade de convívio –
Artesanato infantil Orientador
Atividade de convívio –
Artesanato infantil Orientador
Atividade de convívio –
Artesanato infantil Orientador
Almoço
Preparação do local e da
atividade
Atividade de convívio –
Artesanato infantil Orientador
Atividade de convívio –
Artesanato infantil Orientador
Atividade de convívio –
Artesanato infantil Orientador

Atividade de
convívio – Violão
Atividade de
convívio – Violão

Atividade de convívio –
Capoeira
Atividade de convívio –
Capoeira

17h00 – 18h00
18h00 – 19h00
19h00 – 20h00
20h00 – 21h00

Atividade de
convívio – Karatê
Atividade de
convívio – Karatê

Atividade de
convívio – Karatê
Atividade de
convívio – Karatê

Sexta-feira
Reunião, Planejamento
e Capacitação da equipe
Reunião, Planejamento
e Capacitação da equipe
Reunião, Planejamento
e Capacitação da equipe
Reunião, Planejamento
e Capacitação da equipe
Almoço
Reunião, Planejamento
e Capacitação da equipe
Reunião, Planejamento
e Capacitação da equipe
Reunião, Planejamento
e Capacitação da equipe
Reunião, Planejamento
e Capacitação da equipe

Sábado

Observação

Encontros realizados no mês de Junho – Novo Horizonte – Grupo Acolher
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Grupo de 7 a 12 anos
Quinto Percurso – Meu Mundo Expandiu
Semanas/Atividades

Encontro Socioeducativo
Local: Bom Pastor

1ª Semana
04/06/2019

Planejamento Quinto
Percurso

2ª Semana
11/06/2019

Cidadania

3ª Semana
18/06/2019

Conhecendo meu bairro

4ª Semana
25/06/2019

Papel da comunidade

5ª Semana

-

Descrição das Atividades
Realizamos um encontro para avaliar o quarto percurso e apresentar o planejamento realizado para o quinto percurso.

Expor o tema da cidadania para as crianças fazendo com que elas entrem em contato com o termo e saibam do que se trata.
Após a apresentação de um vídeo autoexplicativo sobre oque é cidadania. O grupo foi dividido em duas equipes e foi solicitado
que eles encenassem uma dramatização explicando o que é a cidadania, considerando os direitos e deveres do cidadão. O
grupo mostrou interesse no tema. Houve uma coincidência de ideias, pois ambos encenaram a atitude de jogar lixo no chão
como algo negativo e exemplificaram as possíveis consequências que este ato pode trazer. De modo geral o encontro foi
bastante reflexivo e as crianças mostraram compreender quais são os direitos e deveres do cidadão.
Realizar uma roda de conversa sobre o bairro, valorizando o conhecimento deles sobre o bairro. No início do encontro fizemos
um resgate do último encontro e reforçamos o sentido de cidadania. Logo após, fizemos uma roda e ligamos o computador
com o data show, abrimos o mapa de Jundiaí através do Google Maps e mostramos o bairro visto de cima. Mostramos todos
os equipamentos, públicos e privados, todas as empresas e comércios que existem no entorno. Abrimos a ferramenta do
Street View e andamos pelo bairro, identificando as residências dos participantes e vendo como o bairro era a um tempo atrás.
Todos foram capazes de identificar as coisas que existem no bairro e foram falando os locais onde queriam ir. Notamos que
muitos não tinham conhecimento de todos os equipamentos existentes e se mostraram surpresos com a descoberta.
Levar as crianças à compreensão de quais equipamentos sociais existe no bairro, qual é o objetivo de cada um e o que eles
buscam nesses equipamentos. Realizamos uma dinâmica para que através de um manejo lúdico houvesse a possibilidade de
transmitir as crianças o entendimento dos papéis que os equipamentos sociais desenvolvem no seu bairro. Inicialmente o
grupo foi dividido em duas equipes e cada uma deveria fazer uma fila, o primeiro de cada fila deveria disputar um “chute ao
gol”, e quem acertasse tinha a oportunidade de escolher entre quatro números para responder a questão que este continha.
Dentro de cada número estava o nome de um equipamento existente no bairro, estes eram: CRAS, Organização Social, Escolas
e UBS. As questões eram: o que é, quem atua e o que eles buscam neste lugar. De modo geral o grupo demonstrou uma boa
interação, alguns participantes tiveram maior facilidade de explicar o que entendem dos equipamentos e outros apresentaram
maior dificuldade de entender a finalidade destes.

Encontros realizados no mês de Junho – Novo Horizonte - Grupo Amar
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Grupo de 7 a 12 anos
Quinto Percurso – Meu Mundo Expandiu
Semanas/Atividades

Encontro Socioeducativo
Local: Bom Pastor

1ª Semana
04/06/2019

Planejamento Quinto
Percurso

2ª Semana
11/06/2019

Cidadania

3ª Semana
18/06/2019

Conhecendo meu bairro

4ª Semana
25/06/2019

Papel da comunidade

5ª Semana

-

Descrição das Atividades
Realizamos um encontro para avaliar o quarto percurso e apresentar o planejamento realizado para o quinto percurso.

Expor o tema da cidadania para as crianças fazendo com que elas entrem em contato com o termo e saibam do que se trata.
Após a apresentação de um vídeo autoexplicativo sobre oque é cidadania, o grupo foi dividido em duas equipes e foi solicitado
que eles encenassem uma dramatização explicando o que é a cidadania, considerando os direitos e deveres do cidadão. O
grupo mostrou interesse no tema. As equipes encenaram diferentes situações. A primeira equipe encenou a atitude de jogar
lixo no chão como algo negativo e exemplificou através de falas as possíveis consequências que este ato pode trazer. A
segunda equipe optou por encenar um contexto escolar, onde os materiais pedagógicos estavam em falta e trouxeram isso
como um direito do cidadão (estudante) que não é respeitado e também comentou através de falas o exemplo de jogar lixo no
chão como atitude negativa. De modo geral o encontro foi bastante reflexivo e as crianças mostraram compreender quais são
os direitos e deveres do cidadão.
Apresentar para as crianças o bairro onde moram através de um mapa geográfico e discutir quais equipamentos públicos e
empresas privadas existe nele. Foi realizada uma dinâmica onde o grupo deveria dividir-se em duas equipes e através do
“joquempô” a equipe vencedora escolhia um dos papeis dobrados que estava sobre a cadeira, cada papel continha um nome
(país, estado, cidade e bairro) e a equipe deveria através de mimica adivinhar o que o participante havia lido no papel. O grupo
apresentou dificuldade em encontrar gestou que pudessem demonstrar a palavra escolhida, no entanto tiveram dicas através
do uso de Libras sugerido pela Educadora Social do CRAS que participava do encontro. Assim foi possível que compreendessem
os gestos. Ao final, foi apresentado o bairro Jardim Novo Horizonte - Jundiaí, utilizando o Google Maps, e sinalizado alguns
equipamentos através do mapa.
De forma lúdica realizamos uma aferição dos conhecimentos que as crianças têm sobre os principais equipamentos do bairro.
Uma competição com dois times foi realizada, onde que chutasse a bola primeiro em um gol responderia uma pergunta sobre
quatro equipamentos pré selecionados. Os equipamentos eram: CRAS, UBS, Escola e Organização Social. Uma série de 4
perguntas foram respondidas por rodada. As perguntas foram: O que eram esses equipamentos; quais profissionais
trabalhavam nesses lugares e; quais os direitos e benefícios eles encontravam em cada equipamento. A maioria das perguntas
foram respondidas prontamente, levando-nos a crer que eles possuem um bom conhecimento de como funciona, para que
serve e o que encontram nesses locais.

Atividades SCFV – Santa Gertrudes

Segunda-feira
08h00 –
09h00
09h00 –
10h00

Oficina - CRAS
Tocar e Encantar

10h00 –
11h00

Oficina - CRAS
Tocar e Encantar

11h00 –
12h00

Oficina - CRAS
Tocar e Encantar

12h00 –
13h00

Almoço

13h00 –
14h00

Preparação do local e
da atividade

14h00 –
15h00
15h00 –
16h00
16h00 –
17h00
17h00 –
18h00

Grupo socioeducativo
– Renovando a vida Educador
Grupo socioeducativo
– Renovando a vida Educador
Grupo socioeducativo
– Renovando a vida Educador

Terça-feira
Preparação do local e
da atividade
Atividade de convívio
Artesanato – Crianças
Orientador
Atividade de convívio
Artesanato – Crianças
Orientador
Atividade de convívio
Artesanato – Crianças
Orientador

Quarta-feira
Preparação do local e
da atividade
Atividade de
convívio Artesanato
Idosos Orientador
Atividade de
convívio Artesanato
Idosos Orientador
Atividade de
convívio Artesanato
Idosos Orientador

Quinta-feira
Preparação do local e
da atividade
Grupo socioeducativo
– Imaginação Educador
Grupo socioeducativo
– Imaginação Educador
Grupo socioeducativo
– Imaginação Educador

Sexta-feira
Reunião, Planejamento
e Capacitação da equipe

Almoço

Almoço

Almoço

Almoço

Oficina Coral – 8 a 11
anos
Prefeitura – Cultura
Oficina Coral – 8 a 11
anos
Prefeitura – Cultura
Oficina Coral – 8 a 11
anos
Prefeitura – Cultura

Grupo socioeducativo
– A Liga Top Educador
Grupo socioeducativo
– A Liga Top Educador
Atividade de
convívio – Teatro Educador
Atividade de
convívio – Teatro Educador

Reunião, Planejamento
e Capacitação da equipe
Reunião, Planejamento
e Capacitação da equipe
Reunião, Planejamento
e Capacitação da equipe

Reunião, Planejamento
e Capacitação da equipe
Reunião, Planejamento
e Capacitação da equipe
Reunião, Planejamento
e Capacitação da equipe
Reunião, Planejamento
e Capacitação da equipe

Sábado Observação

Encontros realizados no mês de Junho – Santa Gertrudes
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Grupo Crianças 07 a 12
Segundo Percurso (O grupo se viu) Terceiro Percurso (Meu Mundo expandiu) – CRAS
Semanas/Atividades

1ª Semana
06/06/2019

Encontro Socioeducativo
Local: Bom Pastor

O valor da minha expressão
Meu corpo fala

2ª Semana
12/06/2019

Cidadania

3ª Semana
19/06/2019

Conhecendo meu Bairro

Descrição das Atividades
Descrição metodológica do encontro: Brincadeiras lúdicas, dinâmicas e roda de conversa. Descrição das impressões do
técnico sobre o Grupo: Ingressaram mais 02 crianças encaminhadas pelo CRAS, o grupo está se respeitando mais, nas
brincadeiras estão se misturando com mais facilidade e se respeitando, porém ainda existe uma divisão entre meninos e
meninas, mais as atividades relacionadas ao tema estão mais participativas e sem reclamar estão discutindo e aprendendo
mais. No tema do dia foi proposto escreverem e desenharem sobre sua opinião sobre o bairro para depois ser entregue ao
vereador fazendo valer a opinião das crianças sobre o que precisa melhorar no bairro, dando importância a sua opinião e a voz
das crianças, trabalhando assim o protagonismo deles, com isso todas as crianças gostaram de fazer a atividade inclusive a
Marcia que sempre reclama das atividades que ela não quer fazer, percebe-se uma evolução na criança, pois esta muito mais
participativa e menos encrenqueira com as outras crianças e sabendo respeitar a opinião dos outros. Notou-se que Sebastião
não está frequentando mais o grupo, não sabemos se é devido a desavença que tem com a Marcia ou por que está
trabalhando com a mãe que sempre está pedindo ajuda dos filhos para reciclagem, foi passado ao CRAS para realizar uma
visita a casa da criança.
Descrição metodológica do encontro: Roda de conversa, teatro sobre o tema. Descrição das impressões do técnico sobre o
Grupo: 02 novos integrantes no grupo, que foram encaminhados pelo CRAS, Márcia explicou para todos o que era o grupo,
com isso tinha algumas crianças no grupo que não sabiam explicar o que era o grupo e com isso retomei para todos os
objetivos do grupo, alguns temas que foram trabalhados e com isso todos foram lembrando e entenderam o porquê do nosso
grupo. Em seguida brincamos com algumas brincadeiras que tinha como objetivo ajudar um ao outro já dando início ao nosso
tema cidadania, logo em seguida foi feito uma roda de conversa, aonde todas as crianças quando perguntado o que era
cidadania, o que se entendia por essa palavra, ninguém soube responder, somente uma respondeu que era viver em
sociedade, foi falado pra elas o conceito de cidadania que está no dicionário e discutido sobre o significado de cada palavra, e
depois disso começaram a entender e a dar exemplos bons e ruins de cidadania. Foi proposto dois grupos e um grupo iria
encenar um exemplo bom de cidadania e outro grupo o exemplo ruim, foi dado algumas roupas para encenar, e o mais
interessante que alguns meninos que tinham dado exemplo de cidadania na roda de conversa sobre o preconceito, quiserem
interpretar mulheres, vestindo a roupa e todas as crianças entraram na brincadeira, se respeitando e sem nenhuma
brincadeira de mau gosto, mais um momento bem rico em detalhes aonde todas as crianças realmente entenderão o que era
cidadania e quiseram demonstrar isso no teatro, até mesmo as mais tímidas nesse grupo se soltaram e interagiram com todos.
Descrição metodológica do encontro: Roda de conversa, dinâmica e brincadeiras lúdicas. Descrição das impressões do técnico
sobre o Grupo: Participaram 10 criancas, sendo que alguns não estão na lista, pois eles estudam esse horário e por estar de
férias vão frequentar o grupo. Houve uma roda de conversa lúdica com o mapa do bairro, e foi conversado sobre os
equipamentos que as crianças conhecem e sobre tudo que tem no bairro tendo em vista que tem alguams crianças que moram
a pouco tempo no bairro. Um por um foi na lousa para escrever o que conheciam e quais usavam, demonstraram conhece
rbastante o bairro, devido o tamanho do bairro, todos participaram da atividade, acharam interessante ver o bairro no mapa e
procurar as ruas que moram. A maior dificuldade do grupo nesse encontro foi a pressa para brincar, devido a ter crianças que
só estão lá por causa das férias.

4ª Semana
26/06/2019

Papel da Comunidade

5ª Semana

-

Descrição metodológica do encontro: Brincadeira lúdicas, Dinâmica da bomba (sobre o tema) e roda de conversa. Descrição
das impressões do técnico sobre o Grupo: Através do que eles já conhecem do bairro e sabendo o que é cidadania, o que foi
relembrado com eles trabalhou os papéis da comunidade na vida deles, através da dinâmica da bomba foi feito duas equipes
aonde eles escolheram o nome e um grito de guerra, e com a ajuda de brincadeiras lúdicas cada grupo teria que responder a
diversas perguntas sobre o bairro e sobre os equipamentos que tem no bairro para ajudar na proteção dos direitos das
crianças e adolescentes em especial falamos bastante sobre o papel do CRAS no bairro. Todos participaram e sem faltar com
respeito, entre eles, sempre tem um ou outro que não aceita perder, porém trabalhando o respeito e a cidadania aceitou a
derrota e ao final todos comemoram juntos. Um grupo com muitas opiniões e conhecimento para todos, foi pontuado
novamente a melhora da Márcia no grupo e as próprias crianças também perceberam o que deixou a Márcia muito feliz e
confiante.

Encontros realizados no mês de Junho – Santa Gertrudes
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Grupo Adolescentes 16 e 17
Terceiro Percurso (O Grupo viu o mundo) Quarto Percurso (Meu mundo expandiu) – CRAS
Semanas/Atividades

Encontro Socioeducativo
Local: Bom Pastor

1ª Semana
06/06/2019

Encerramento de
Percurso

2ª Semana
13/06/2019

Cidadania

3ª Semana
20/06/2019

Feriado

4ª Semana
27/06/2019

Papel da Comunidade

5ª Semana

-

Descrição das Atividades
Descrição metodológica do encontro: Dinâmica, roda de conversa e teatro. Descrição das impressões do técnico sobre o
Grupo: Devido ao encerramento do percurso foi proposto um resumo sobre tudo que foi conversado no percurso, e devido a
grande repercussão do caso “NEYMAR” os jovens pediram para discutir esse caso, tendo em vista que as opiniões eram
diversas sobre o caso. Um grupo muito rico em opiniões e críticas de cada um, o que nos mostra que o grupo realmente está
devolvendo a esses jovens o senso crítico e o protagonismo tendo em vista que independente das opiniões cada um pode falar
e manterão suas opiniões. O grupo está valendo muito a pena para esses jovens, até mesmo os mais reservados estão dando
sua opinião.
Descrição metodológica do encontro: Psicodrama, Dinâmica, roda de conversa e teatro. Descrição das impressões do técnico
sobre o Grupo: Foi proposta uma roda de conversa sobre o que é cidadania, cada um deu sua opinião depois vou passado um
vídeo sobre o tema aonde explica de forma lúdica o que é, e também foi falado sobre o conceito de cidadania à partir da
constituição federal. Em seguida foi proposto um psicodrama com várias situações de exemplos de cidadania, tanto bons e
maus exemplos, todos participaram e trouxeram situações do dia a dia, alguns trouxeram situações que já aconteceram com
eles na escola. Logo depois foi ensaiado o teatro que os adolescentes estão ensaiando para apresentar no final de todos os
percursos.
-

Descrição metodológica do encontro: Dinâmicas de grupos, roda de conversa e vídeos. Descrição das impressões do técnico
sobre o Grupo: Foi realizada uma roda de conversa lúdica aonde utilizamos um mapa do bairro para que os jovens pudessem
identificar todos os equipamentos que existe no bairro para eles e também em Jundiaí. O adolescente tem um conhecimento
maior do bairro, porém utilizam pouco os equipamentos, segundo eles por falta de opção de lazer e cultura, tem poucas coisas
para os jovens no bairro, deram opções de esportes e de oficinas. Logo depois todos falaram um pouco sobre o que cada um
acha que a comunidade teria que ajudar, depois foi utilizado o psicodrama para que eles pudessem se colocar no lugar de
gestores de esporte, cultura e saúde, para dar propostas para o bairro, foi muito divertido e muito construtivo para os jovens,
criticaram bastante a parte de segurança e cultura do bairro, aonde se vê um a necessidade de articular uma necessidade de
articular com os gestores uma reunião.

Encontros realizados no mês de Junho – Santa Gertrudes
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Grupo Idosos +60
Terceiro Percurso – O grupo viu o mundo – CRAS
Semanas/Atividades

Encontro Socioeducativo
Local: Bom Pastor

1ª Semana
03/06/2019

Adaptação do novo
Horário

2ª Semana
10/06/2019

Construindo meu lugar de
Direitos

3ª Semana
17/06/2019

Construindo meu lugar de
Direitos: Constituição
Federal

Descrição das Atividades
Descrição metodológica do encontro: Filme: Antes de Partir e roda de conversa. Descrição das impressões do técnico sobre o
Grupo: Devido a mudanças nos horários do grupo que foram estabelecidos juntamente com o CRAS, nesse grupo veio poucos
idosos, e com isso foi proposto assistir um filme que fala bastante sobre idosos e sobre sonhos e vontade de viver.
Antes do filme falamos sobre eventos que podemos realizar como bingo e bailão, os idosos sentem muita falta de atividades
lúdicas, tendo em vista que no bairro não existem esses tipos de eventos. Os idosos que estavam assistiram ao filme e logo
depois foi feito uma roda de conversa sobre o filme, e todos falaram da necessidade de se preocuparem mais com eles e
fazerem mais coisas que sonham e desejam.
Descrição metodológica do encontro: Roda de conversa e dinâmica. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo:
Nesse grupo foram mais idosos, foi feito um recado para entregar para não se esquecerem dos novos horários tanto do grupo
socioeducativo quanto do grupo de convívio. Foi feito junto com eles um mapeamento de todos os equipamentos que existem
no bairro voltado para os idosos e seus direitos, e também foi feito uma tabela lúdica de serviços e equipamentos que
poderiam ter para ajudar, foi falado também sobre os serviços ofertados fora do bairro, como CRIJU, Bailão no clube Juventus,
etc... Todos participaram e durante o grupo foi levantado uma demanda de ajuda para o Sr. João Bueno, o mesmo também
durante o grupo chorou e nos contou da sua dificuldade com tudo, desde alimentação que é o mais precário, pois sua família é
muito desestruturada, segundo o mesmo suas filhas não ajudam e deixam os netos com ele, sua mulher também passa o dia
fora e segundo outros participantes, eles estão muito preocupados com ele, o que mostra o tamanho do vínculo que o grupo
criou entre si, os próprios idosos se movimentaram para ajudar com alimentação, e em nome da associação também nos
comprometemos em ajudar, o mesmo vai passar por uma cirurgia o que complicaria mais ainda o caso dele. Na próxima
reunião com o CRAS será passado o caso para a técnica de referência para tratarmos do caso e juntos achar uma solução apara
ajudar essa família. Nesse grupo mostrou a importância desse grupo, a amizade e a união que todos criaram e também a
empatia por cada um.
Descrição metodológica do encontro: Slides, vídeos, dinâmica e roda de conversa. Descrição das impressões do técnico sobre
o Grupo: Antes de passar o vídeo e começar a explicar sobre direitos garantidos na constituição federal, foi perguntado se
sabiam o que era CF e a grande maioria não soube responder, só tinha ouvido falar, o que mostra a necessidade de se falar
sobre ela, já que através da CF os idosos poderão aprender mais sobre os seus direitos e os direitos de todos, para facilitar o
entendimento de todos foi usado a CONTITUIÇÃO EM MIÚDOS, que fala de um jeito mais lúdico e simples. Depois do vídeo foi
feito uma roda de conversa e juntamente passado os slides da CF e discutido capitulo por capitulo, todos comentaram sobre as
mudanças das Constituições anteriores, em destaque, as mulheres poderem voltar, fim da pena de morte e o fim da ditadura
(o que eles comentaram bastante). Durante o grupo e uma das discussões foi falado sobre algumas leis novas e uma das idosas
comentou sobre a lei que favorece os homossexuais, e no grupo estava presente uma moça que é neta de uma idosa que
acompanha a vó, pois a mesma tem muita dificuldade de locomoção e está bem debilitada de saúde, porém não perde um
grupo e como só pode sair acompanhada a neta traz e acompanha no grupo, e nesse momento as duas tiveram opiniões
diferentes, o que trouxe um clima mais tenso ao grupo, mais foi conduzido esse debate para o respeito de opiniões e liberdade
de expressar sua opinião, e com isso o grupo seguiu mais leve e ao final do grupo as duas se entenderam e não ficou mais o
clima tenso, o que mostra a importância do grupo e do mediador diante de opiniões diferentes. Necessidade de mais grupos
para esse tema.

4ª Semana
24/06/2019

Eu cuido de mim, quem
cuida de mim.

5ª Semana

-

Descrição metodológica do encontro: Dinâmica da rede e roda de conversa. Descrição das impressões do técnico sobre o
Grupo: Antes de começar novamente foi levantada a importância do respeito entre opiniões, logo depois foi feito a dinâmica
da rede, aonde com um barbante cada um falava um pouco sobre como cuidam delas mesmo, enquanto alimentação, corpo e
também como cuidam da mente. Um grupo muito importante tendo em vista que algumas idosas podem falar sobre como se
sentem em relação as pessoas que cuidam delas principalmente Dona Derci Gonçalves, Ermelinda e Dirce Andrade que
comentou que não sentem que os filhos cuidam e se sentem muito sozinhas em relação a eles, principalmente A Ermelinda
que com muita tristeza contou a história dela com os filhos, o que mostra uma necessidade de se passar para o CRAS e
juntamente com eles acompanhar o caso e também verificar a veracidade da história, pois para ela isso machuca muito.
Não foi possível falar sobre a CF devido a grande necessidade que todos tinham de falar na dinâmica o que ocupou o tempo
todo do grupo.
-

28/06/19 – Grupo de Mulheres/Mães

Mediante a importância em construir estratégias que unifiquem as atividades propostas para o desenvolvimento psicossocial da criança e adolescente, o grupo de
mães foi realizado com a iniciativa de trabalhar a integralidade da criança, levando em consideração a característica da família monoparental feminina que compõe
majoritariamente os atendimentos dos grupos familiares do território.
A partir disso, o encontro foi desenvolvido sob a temática "Minha casa, meu lar!" com a finalidade de desenvolver um espaço reflexivo e dialético sobre a qualidade
das relações familiares, a medida em que se pensa na família enquanto espaço de conflitos mas também potência de cuidados.
Para isso, os instrumentos técnicos utilizados foi um jogo interativo contendo perguntas sobre autocuidado, papéis sociais, expectativas e relações interpessoais
familiares, que de forma aleatória, cada mulher teria a responsabilidade de escolher uma outra integrante do grupo para responder à pergunta sorteada. O jogo findou assim
que todas as participantes que se sentissem confortáveis, respondessem as perguntas escolhidas por sua parceira de grupo.
A proposta desenvolvida no encontro possibilitou o contato interpessoal das mães, facilitando o desenvolvimento de estratégias pessoais e coletivas para a
identificação e solução de conflitos, a partir da mobilização de processos psíquicos intrapessoais e dos mecanismos projetivos estabelecidos nas relações interpessoais da
família.

Descrição das atividades
Participamos da reunião do CMDCA (14 e 28/06), 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
25/06.
No dia 15/06 realizamos um bazar na Associação bom Pastor, Novo horizonte, para arrecadação de fundos para manter os trabalhos.
No dia 28/06 participamos de uma reunião do REDECA.
No dia 14/06 participamos de uma reunião na UGADS para o alinhamento do SCFV.
No dia 28/06 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: como identificar o agressor e como fazer os encaminhamentos.
No dia 27/06 participamos da reunião da rede Novo Horizonte.
No dia 28/06 realizamos um encontro com as mães e avós das crianças do SCFV do Novo Horizonte.
No dia 01/06 realizamos um encontro com as mulheres da associação com uma executiva da empresa Walmart.
No dia 10/06 recebemos a visita do programa Mesa Brasil, para realização de parceria para complementação alimentar.
No dia 11/06 recebemos a visita da empresa Sigwaris, para realização de parceria com a instituição.
No dia 19/06 realizamos uma festa para os aniversariantes dos últimos três meses.
No dia 28/06 realizamos uma reunião no CRAS Novo Horizonte para alinhamento do SCFV.

Planejamento para julho/2019
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 no CRAS. No Novo Horizonte as
atividades tem continuidade na sede da instituição.

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: Junho 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)

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

(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$

9.348,71
9.348,71

R$
R$

9.348,71

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 Junho/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$
411,77 R$
8.936,94 R$
411,77 R$
9.348,71
Recursos Humanos(6)
R$
R$
R$
R$
TOTAL
R$
411,77 R$
8.936,94 R$
411,77 R$
9.348,71

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$

9.348,71
9.348,71
0,00
0,00

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 Julho de 2019

Responsáveis pela conveniada:
PRISCILA DOS SANTOS MONTEIRO SANTANA
Presidente
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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: Junho de 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
DOCUMENTO
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 27/2018
Aditamento I
Aditamento II
Aditamento III

DATA PREVISTA PARA
O REPASSE (2)
10/06/2019

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
11.066,33
(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$

20.564,11
120,82
20.684,93

R$
R$

20.684,93

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 Junho/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
TOTAL DAS DESPESAS
DESPESAS
CATEGORIA OU
EXERCÍCIOS
CONTABILIZADAS
CONTABILIZADAS
PAGAS NESTE
ANTERIORES E
NESTE EXERCÍCIO E
FINALIDADE DA
NESTE EXERCÍCIO
EXERCÍCIO (R$)
PAGAS NESTE
PAGAS NESTE
DESPESA (8)
(J=H+I)
(R$)
EXERCÍCIO (R$)
EXERCÍCIO (R$) (I)
(H)
Recursos Humanos(5)
R$
8.525,17 R$
R$
8.525,17 R$
8.525,17
Recursos Humanos(6)
R$
R$
R$
R$
TOTAL
R$
8.525,17 R$
R$
8.525,17 R$
8.525,17

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$

20.684,93
8.525,17
12.159,76
12.159,76

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 Julho de 2019

Responsáveis pela conveniada:
PRISCILA DOS SANTOS MONTEIRO SANTANA
Presidente
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ANEXO II
RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS
DATA
DOCTO

DOC.

30/06/2019

Holerith

Rodrigo Pierobon Rodrigues

30/06/2019

Holerith

Marina Candida da Cunha Fernandes

30/06/2019

Holerith

Bruno Barbosa

30/06/2019

Holerith

Elisandra Daniele de Lima

RAZÃO SOCIAL

NATUREZA OPERAÇÃO
Coordenador Técnico
Educador Social
Orientador Social

VALOR TOTAL
4.131,84
1.269,49

VALOR MUNICIPAL
1.698,80
1.173,00
1.268,76

Educador Social

2.444,12

2.346,00

Aux. Administrativo

1.712,60

1.712,47

1.674,74

655,92

209,35

81,99

11.442,14

8.936,94

Junho/19

GRF

Caixa Economica Federal

FGTS

Junho/19

DARF

Receita Federal do Brasil

PIS sobre Folha

TOTAL

Numero Documentos Relacionados: 6
Total de Despesas Comprovadas: R$ 11.442,14

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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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
25/06/19
28/06/19
28/06/19
28/06/19
28/06/19
28/06/19
28/06/19
28/06/19
28/06/19
28/06/19
28/06/19
28/06/19
28/06/19
28/06/19
28/06/19
28/06/19
28/06/19

HISTÓRICO
SALDO ANTERIOR
Tarifa Bancária - Débito Cesta PJ 06/2019
Devolução Parcial Salário 01/2019 - Rodrigo Pierobon Rodrigues
Salário 05/2019 - Rodrigo Pierobon Rodrigues
Salário 05/2019 - Rodrigo Pierobon Rodrigues
Salário 05/2019 - Marina Candida da Cunha Fernandes
Salário 05/2019 - Bruno Barbosa
Salário 05/2019 - Elisandra Daniele de Lima
Guia de Recolhimento do FGTS - Ref. 05/2019
DARF PIS sobre Folha - Ref. 05/2019
Salário 06/2019 - Rodrigo Pierobon Rodrigues
Salário 06/2019 - Rodrigo Pierobon Rodrigues
Salário 06/2019 - Marina Candida da Cunha Fernandes
Salário 06/2019 - Bruno Barbosa
Salário 06/2019 - Elisandra Daniele de Lima
Guia de Recolhimento do FGTS - Ref. 06/2019
DARF PIS sobre Folha - Ref. 06/2019
Rendimentos de Aplicações Financeiras
TOTAL

Nº DOC

DÉBITO CRÉDITO

SALDO
29.649,93

52019
110000
900022
900023
900025
900026
900027
900028
900029
900031
900032
900033
900034
900035
900036
900037

99,00

29.550,93
2.871,80

32.422,73

1.698,80

30.723,93

1.173,00

29.550,93

1.268,76

28.282,17

2.346,00

25.936,17

1.712,47

24.223,70

655,92

23.567,78

81,99

23.485,79

1.698,80

21.786,99

1.173,00

20.613,99

1.268,76

19.345,23

2.346,00

16.999,23

1.712,47

15.286,76

655,92

14.630,84

81,99

14.548,85

17.972,88

120,82

14.669,67

2.992,62

14.669,67

Jundiai, 05 de Julho de 2019

Responsáveis pela conveniada:
PRISCILA DOS SANTOS MONTEIRO SANTANA
Presidente
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