
 

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 Novembro/2019 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) 43.927,72R$                                                        

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 43.927,72R$                                                        

(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 98,21R$                                                                

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

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 32.763,11R$                                                        

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

10/11/2019 11.066,33 08/11/2019 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

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: Novembro de 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$

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$                                                      

1

Estrada Municipal do Varjão – Nº 1641 – Novo Horizonte – Jundiaí/SP – Tel: 11 4582 4163

CNPJ: 04.115.907/0001-57 – Inscrição Estadual Isenta



 

Associação Acolhimento Bom Pastor

Jundiaí, 05 de Dezembro de 2019

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)] 43.927,72R$                                                                            

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO -R$                                                                                        

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 43.927,72R$                                                                            

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 43.927,72R$                                                                            

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) -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.

TOTAL 13.826,93R$               -R$                           -R$                           -R$                           13.826,93R$               

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

Recursos Humanos(5) 13.826,93R$               -R$                           -R$                           -R$                           13.826,93R$               

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.

14/11/2019 Férias

29/11/2019 Holerith

29/11/2019 Holerith

29/11/2019 Holerith

29/11/2019 Recibo 13º

29/11/2019 Recibo 13º

29/11/2019 Recibo 13º

Novembro/19 GRF

Novembro/19 DARF

Marina Candida da Cunha Fernandes Orientador Social 582,00 581,52

Bruno Barbosa Educador Social 1.222,00 1.173,00

Elisandra Daniele de Lima Aux. Administrativo 785,00 784,88

Bruno Barbosa Educador Social 1.629,33 1.564,00

29/11/2019 Recibo 13º Rodrigo Pierobon Rodrigues
Coordenador Técnico

2.026,00
849,40

Educador Social 586,50

Numero Documentos Relacionados:  11

Total de Despesas Comprovadas: R$ 18.861,26

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 219,28 87,46

TOTAL 18.861,26 13.826,93

Caixa Economica Federal FGTS 2.462,00 1.017,74

Coordenador Técnico 1.698,80

1.173,00
29/11/2019 Holerith Rodrigo Pierobon Rodrigues

Bruno Barbosa Educador Social 2.822,02 1.329,40

Elisandra Daniele de Lima Aux. Administrativo 1.713,20 1.712,47

4.131,59
Educador Social

Marina Candida da Cunha Fernandes Orientador Social 1.268,84 1.268,76

RAZÃO SOCIAL NATUREZA OPERAÇÃO VALOR TOTAL VALOR MUNICIPAL

ANEXO II

RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DAS DESPESAS
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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
32.490,30

08/11/19 286492 11.066,40 43.556,70

25/11/19 102019 99,00 43.457,70

30/11/19 98,21 43.555,91

99,00 11.164,61 43.555,91

PRISCILA DOS SANTOS MONTEIRO SANTANA

Presidente

HISTÓRICO

ANEXO III

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Banco:Caixa Economica Fedral

Responsáveis pela conveniada:

SALDO ANTERIOR

Rendimentos de Aplicações Financeiras

TOTAL

Jundiai, 05 de Dezembro de 2019

Prefeitura Municipal de Jundiaí

Tarifa Bancária - Débito Cesta PJ 11/2019
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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: Novembro/2019 
 
Dados referenciais de Novembro/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 86 atividades, divididas entre oficinas, rodas de conversa e ações. Dessas, 65 foram realizadas no bairro Novo Horizonte 
e 21 foram realizadas no bairro Santa Gertrudes (CRAS). 
 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 34 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 (08/11 – Associação Bom Pastor – Novo Horizonte). 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 
pertencentes ao SCFV, realizamos visitas na área verde. O grupo de crianças está com adesão baixa, atualmente estamos com 06 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 Novembro – Novo Horizonte – Grupo Acolher 

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

Sétimo Percurso – O grupo voou 

Semanas/Atividades 
Encontro Socioeducativo 

Local: Bom Pastor 
Descrição das Atividades 

1ª Semana 
05/11/2019 

O que eu levo comigo? 

Esse encontro contou com uma atividade de mímica e recursos teatrais. Pois os participantes 
deveriam escolher um tema trabalhado nos percursos para gesticularem e o restante deveria 
adivinhar o tema escolhido. As crianças tiveram facilidade para escolherem os temas e usarem 
a mímica para falarem quais eram. Essa facilidade também tiveram os que assistiam a mímica 
acontecendo para identificar o tema. O grupo apresentou maior escolha por temas 
relacionados à família e a escola, o que é justificado por serem lugares que mais frequentam. 

2ª Semana 
12/11/2019 

O que ficou de bom? 

A atividade realizada nesse encontro foi uma proposta de desenho, onde as crianças deveriam 
expressar através de desenhos o que ficou de bom de cada encontro realizado. As crianças 
apresentaram uma capacidade artística muito significativa, fazendo desenhos lindos de casas, 
escolas, campos de futebol e pessoas.  O grupo foi bastante preciso em suas observações sobre 
o que gostaram das propostas realizadas.  

3ª Semana 
19/11/2019 

O que podemos 
melhorar? 

A atividade para este encontro contou com o uso de recortes e colagem de imagens de revistas, 
a fim de despertar nas crianças a capacidade de simbolizar. A atividade tinha como objetivo 
identificar quais foram os pontos positivos e negativos das propostas realizadas e como 
podemos melhorar para os encontros futuros. O grupo demonstrou muito afeto pela equipe da 
Instituição, evidenciando em figuras carinhosas o quanto gostam de participar das brincadeiras. 
Muitas escolheram imagens de famílias para falarem sobre o que aprenderam sobre esse tema 
nos encontros realizados. Em seguida solicitamos que colocassem no verso da folha o que 
mudariam na Instituição, ou o que acrescentariam, e surgiram algumas opções de passeios, 
brincadeiras e instalação de piscina, além de pedirem para que não houvesse brigas entre os 
colegas.  O grupo de modo geral foi participativo e apresentou consciência do objetivo da 
proposta correspondendo com o solicitado. 

4ª Semana 
26/11/2019 

Avaliação do grupo 

A proposta para esse encontro foi deixar que as crianças fizessem uma avaliação espontânea da 
mediação e escolha das atividades. A atividade contou com o uso da lousa, dividindo-a em duas 
partes sento: lado positivo e lado negativo. E canetas para que as crianças colocassem quais 
foram suas observações das atividades realizadas. Foram evidenciados alguns aspectos 
positivos e outros negativos, sendo os negativos relacionados à demora do desenvolvimento 
das atividades e complexidade dos temas e os positivos voltados às brincadeiras lúdicas com 



mais ação e competição envolvidos. O grupo apresentou capacidade de avaliar com coerência e 
atenção aos detalhes, considerando até mesmo as atividades realizadas no inicio do ano. 

 

Encontros realizados no mês de Novembro – Novo Horizonte – Grupo Amar 

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

Sétimo Percurso – O grupo voou 

Semanas/Atividades 
Encontro Socioeducativo 

Local: Bom Pastor 
Descrição das Atividades 

1ª Semana 
05/11/2019 

O que eu levo comigo? 

Esse encontro contou com uma atividade de mímica e recursos teatrais. Pois os participantes 
deveriam escolher um tema trabalhado nos percursos para gesticularem e o restante deveria 
adivinhar o tema escolhido. As crianças tiveram facilidade para escolherem os temas e usarem 
a mímica para falarem quais eram. Essa facilidade também tiveram os que assistiam a mímica 
acontecendo para identificar o tema. O grupo apresentou maior escolha por temas 
relacionados à família e a escola, o que é justificado por serem lugares que mais frequentam. 

2ª Semana 
12/11/2019 

O que ficou de bom? 

Para essa atividade contamos com uma dinâmica que utilizou de objetos diversos, que as 
crianças deveriam escolher para lembrarem sobre um tema trabalhado. As crianças tiveram 
facilidade em lembrarem-se dos temas trabalhados. Objetos como mapas foram escolhidos 
para lembrar-se de temas como: o bairro, cidade e país que eu quero para o futuro. Objetos 
escolares foram escolhidos para falar sobre o tema a escola que eu quero para o futuro, etc. O 
grupo demonstrou grande capacidade de simbolizar através dos objetos escolhidos e memória 
dos temas vistos no decorrer dos percursos. 

3ª Semana 
19/11/2019 

O que podemos 
melhorar? 

A atividade para este encontro contou com o uso de recortes e colagem de imagens de revistas, 
a fim de despertar nas crianças a capacidade de simbolizar. A atividade tinha como objetivo 
identificar quais foram os pontos positivos e negativos das propostas realizadas e como 
podemos melhorar para os encontros futuros. O grupo demonstrou muito afeto pela equipe da 
Instituição, evidenciando em figuras carinhosas o quanto gostam de participar das brincadeiras. 
Muitas escolheram imagens de famílias para falarem sobre o que aprenderam sobre esse tema 
nos encontros realizados. Em seguida solicitamos que colocassem no verso da folha o que 
mudariam na Instituição, ou o que acrescentariam, e surgiram algumas opções de passeios, 
brincadeiras e instalação de piscina, além de pedirem para que não houvesse brigas entre os 
colegas. O grupo de modo geral foi participativo e apresentou consciência do objetivo da 



proposta correspondendo com o solicitado. Ao final surgiu a ideia de expor a atividade 
realizada na festa de encerramento.  

4ª Semana 
26/11/2019 

Avaliação do grupo 

A proposta para esse encontro foi deixar que as crianças fizessem uma avaliação espontânea da 
mediação e escolha das atividades.  A atividade contou com o uso da lousa, dividindo-a em 
duas partes sento: lado positivo e lado negativo. E canetas para que as crianças colocassem 
quais foram suas observações das atividades realizadas. Foram evidenciados alguns aspectos 
positivos e outros negativos, sendo os negativos relacionados à demora do desenvolvimento 
das atividades e complexidade dos temas e os positivos voltados às brincadeiras lúdicas com 
mais ação e competição envolvidos. O grupo apresentou dificuldade de compreender o 
objetivo da atividade em função de alguns estarem dispersos, sendo necessário explicar 
algumas vezes, mas ao final foi possível avaliarem as atividades e sugerirem algumas atividades, 
entre elas algumas brincadeiras esportivas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Novembro – Santa Gertrudes 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Grupo Crianças 07 a 12  

Quarto Percurso – O grupo voou  

Semanas/Atividades 
Encontro Socioeducativo 

Local: Bom Pastor 
Descrição das Atividades 

1ª Semana 
06/11/2019 

O que ficou de bom? 

Encontro realizado com 5 participantes. Foi realizada uma avaliação sobre temas apresentados 
que foram importantes na vida de cada integrante do grupo. Cada um recordou um tema que 
chamou atenção, houve destaque para temas relacionados à família e lazer. Também foi 
realizada uma atividade com cortes de revistas e jornais, onde recortaram e colaram numa 
folha grande, imagens e palavras relacionadas ao tema. Escolheram imagens de convívio 
familiar, lazer, inclusão, política e drogas. Houve contribuição de todos os participantes. 

2ª Semana 
13/11/2019 

O que podemos 
melhorar? 

Encontro realizado com 5 participantes. De modo geral, os participantes se envolveram 
bastante com o tema. Iniciamos esse encontro com a fala de que as atividades propostas talvez 
não tenham agradado a todos, mas com a colaboração de cada um podemos melhoras. Para 
isso, pedimos sugestão para cada participante do grupo para o próximo ano, as sugestões 
foram de convívio: brincadeiras de queimada, esconde-esconde, vôlei, futebol, aulas de violão, 
capoeira, kung-fu, mais passeios e piquenique. Nesse encontro, também foi feito uma carta 
para o Papai Noel. 

3ª Semana 
20/11/2019 

- Feriado 

4ª Semana 
27/11/2019 

Avaliação do grupo 

Encontro realizado com 7 participantes. Para atingirmos o objetivo do tema proposto, 
provocamos os participantes a reviverem todas as experiências positivas e negativas que mais 
marcaram sua caminhada durante todo o percurso do grupo socioeducativo. E como dinâmica 
pedimos para que cada um escrevessem na lousa, 2 das experiências positivas e 2 das negativas 
que consideraram mais relevantes. Todos foram participativos e abertos em participarem da 
dinâmica proposta. Com essa dinâmica pudemos identificar os momentos mais marcantes que 
as crianças vivenciaram durante todo o percurso, e pelas falas, ficou evidenciado que o convívio 
entre eles no grupo e a forma de acolhimento que tiveram por parte da associação, foram as 
experiências que mais as marcaram positivamente. E as negativas foram a distância da casa 
com o local do convívio e a falta de passeios. 



Encontros realizados no mês de Novembro – Santa Gertrudes 

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

Quarto Percurso – O grupo voou 

Semanas/Atividades 
Encontro Socioeducativo 

Local: Bom Pastor 
Descrição das Atividades 

1ª Semana 
07/11/2019 

O que ficou de bom? 

Descrição metodológica do encontro: Dinâmica, roda de conversa. Descrição das impressões do 
técnico sobre o Grupo: Roda de conversa sobre o tema juntamente com uma dinâmica aonde 
eles descreviam tudo que ficou de bom do grupo, das conversas, das dinâmicas, das 
brincadeiras, enfim de tudo que fizemos no grupo até hoje, logo em seguida fizeram um teatro 
para fazer uma retrospectiva do grupo. 
O grupo demonstra estar com um vínculo muito bom entre todos sem exceção, aonde todos 
conversam e se interagem e participam das atividades propostas, e como sempre o assunto 
emprego novamente surgiu durante o grupo, alguns estão trabalhando no bairro mesmo, e 
estão muito felizes. 

2ª Semana 
14/11/2019 

O que podemos 
melhorar? 

Nesse dia os adolescentes fizeram uma atividade externa. A atividade se deu no parque da 

cidade e foram com o veículo da instituição. Durante o encontro debateram sobre como 

poderiam melhorar em vários aspectos, inclusive o de como acessar melhor os espaços da 

cidade, fazendo com que tenham mais opções de atividades. 

3ª Semana 
21/11/2019 

Avaliação do grupo 

A partir de estratégias lúdicas que dialogassem com o grupo acerca de todo trabalho produzido 
durante o ano, foi estruturado um instrumental lúdico utilizando uma proposta de dinâmica da 
“carta surpresa” para avaliar as considerações do grupo acerca das propostas elencadas 
durante o ano.  Estando os participantes sentados em círculo em volta de uma mesa, onde 
estavam dispostos 14 envelopes, um por vez, cada participante deveria escolher um envelope 
que continha uma surpresa diferente, tais como: balas, doces, bananas, chuchu, pasta de 
dente, fatia de panetones, tinta guache entre outros objetos divertidos nos quais os membros 
seriam presenteados e se divertindo entre si.  Antes de descobrir qual surpresa estava 
presente no envelope, o membro deveria entrega-lo ao mediador pois na parte de fora, cada 
envelope continha um papel secreto com uma pergunta referente a avaliação do membro 
sobre o desenvolvimento do grupo: Como era seu relacionamento com a escola antes e depois 
do grupo? O que você acha que poderia ter adquirido com o grupo e não adquiriu? Qual é sua 
opinião sobre os espaços físicos onde o grupo já foi desenvolvido? Conte uma experiência 



positiva que te marcou com o grupo. Conte algo sobre o desenvolvimento do grupo que na sua 
opinião poderia melhorar? Como era seu relacionamento com sua família antes e depois do 
grupo? Para o próximo ano, o que você considera que podemos acrescentar? Dê uma nota de 
zero a dez para as atividades realizadas. Justifique sua resposta. Qual foi o melhor encontro já 
realizado? Cite uma aquisição alcançada por você através do grupo. Qual sentimento você 
atribui as amizades que conquistou? Além do grupo, qual outra atividade que você acha que a 
Associação poderia oferecer? Sua percepção sobre si próprio mudou ou se manteve depois do 
grupo? Qual nota você atribui para seu desenvolvimento pessoal depois de sua inserção no 
grupo? Sobre os mediadores do grupo o que você acha que poderia melhorar? Os resultados 
obtidos foram significativos, pois a proposta como um todo proporcionou respostas leves, 
sinceras e descontraídas e além de proporcionar ao Serviço estratégias de planejamento 
diferenciadas das que foram executadas, também possibilitou aos membros o 
compartilhamento e a identificação de questões de pessoais que ainda não haviam sido 
externadas. 

4ª Semana 
28/11/2019 

Alternativas Possíveis 

Encontro realizado utilizando como instrumental técnico a escuta qualificada e o diálogo 
construído junto aos membros, onde se buscou identificar quais são as possibilidades 
existentes dentro do território, quais são as aspirações individuais do grupo e quais são as vias 
de acesso possíveis para a inseri-los em outros equipamentos e redes do bairro e município. A 
partir da introdução de elementos dialéticos que viabilizassem processos reflexivos e de 
construção de possibilidades, muitas foram as falas trazidas pelos membros que reforçavam o 
desejo de inserção no mundo do trabalho e os canais de acesso que levariam a isso. Os 
resultados obtidos com o desenvolvimento e a problematização do tema explorado no 
encontro, demonstrou relevância pois a partir da discussão do mesmo, os jovens puderam 
entrar em contato e desenvolver inúmeras aspirações pessoais e juntos, refletir sobre seu 
pertencimento no território e a importância de desbravar e produzir conteúdos que ampliem os 
Projetos existentes no bairro e município. 

 

 

 

 

 



Encontros realizados no mês de Novembro – Santa Gertrudes 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Grupo Idosos +60 

Quinto percurso – O grupo voou 

Semanas/Atividades 
Encontro Socioeducativo 

Local: Bom Pastor 
Descrição das Atividades 

1ª Semana 
04/11/2019 

Meu grupo, minha 
história 

Descrição metodológica do encontro: Roda de conversa e Dinâmica. Descrição das impressões 
do técnico sobre o Grupo: Dinâmica relacionada com o tema, um tema que mexe bastante com 
os idosos, pois a grande maioria não tinha amigos ou participava de algum grupo antes do 
SCFV. Foi realizado uma roda de conversa aonde todos participaram e falaram o quanto o 
grupo é importante para eles. Logo depois foi realizado sorteio de amigo secreto e 
planejamento da festa de final de ano e encerramento dos percursos do serviço SCFV, aonde 
todos irão participar, que irá acontecer dia 17/12/2019. 

2ª Semana 
11/11/2019 

Amizade que fica 

Descrição metodológica do encontro: Dinâmica e roda de conversa. Descrição das impressões 
do técnico sobre o Grupo: Foi realizado uma roda de conversa sobre o tema, e a grande maioria 
gostou muito de poder falar para o outro coisas boas e elogios bons para as novas amizades e 
que ficara para sempre na vida deles, pois a grande maioria não tinha amigos antes do grupo, 
eram muito solitários, então esse ´emais uma tema que mexe bastante com eles. Depois foi 
organizado a CAMPANHA ADOTE UMA CARTA DOS AVÓS, todos concordaram e escreveram sua 
cartinha para o padrinho e estão super empolgados para ter uma festa de natal somente pra 
eles. O grupo está muito triste pelo termino mias feliz pois sabem que vão continuar a amizade 
e continuar se encontrando. 

3ª Semana 
18/11/2019 

Planejamento 

Nesse dia os idosos fizeram o sorteio do amigo secreto do final de ano e iniciaram as discussões 

sobre como fariam a confraternização. Ficou decidido que iriam fazer um churrasco e que 

convidarão a gestão da assistência para comparecer.  

4ª Semana 
25/11/2019 

O que levo comigo? 

Encontro realizado com 26 participantes. Todos os participantes contribuíram para o bom 
andamento do grupo. Para que todos participassem foi proposta uma dinâmica com barbantes. 
Um participante se manifestou para iniciar sua fala sobre tudo que aprendeu e levará consigo 
para vida, em seguida escolheu um participante para falar e assim consecutivamente, 
formando uma teia. Os relatos foram os seguintes: fazer novos amigos, partilhar problemas e 
ter soluções, aproximação dos amigos, gratidão, momento em que se esquece dos problemas, 
família, tudo o que ouve passa para a mãe que tem 103 anos, leva pra casa o que ouve no 
grupo, ajudou a se recuperar quando o marido faleceu, parceria, irmãos, passeio, ajuda mútua, 
amizade, diversão, muitas risadas. No final, o mediador relatou sua experiência e aprendizado 



com o grupo. 

 

Descrição das atividades 
 
 Participamos da reunião do CMDCA (08 e 22/11), 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 
28/11. 

No dia 08/11 realizamos um bazar na Associação bom Pastor para arrecadação de fundos para manter os trabalhos. 
No dia 22/11 realizamos e participamos de uma capacitação para o trabalho com crianças e adolescentes. Essa capacitação faz parte de um 

projeto financiado pelo CMDCA.  
No dia 01/11 iríamos realizar um mutirão do cadastro único, porém o evento foi desmarcado pela prefeitura. 
No dia 29/11 realizamos um encontro com as mães, avós e mulheres que participam do SCFV do bairro Novo Horizonte. 
No dia 06/11 realizamos uma oficina de culinária. 
No dia 08/11 realizamos uma reunião na Ugads com a equipe do SCFV para alinhamento do grupo de adolescentes e demais assuntos. 
No dia 13/11 participamos de uma capacitação no SESC promovida pelo mesa Brasil. 
No dia 21/11 realizamos uma ação direcionada para a higiene das crianças e adolescentes, foi uma ação Intergeracional. 
No dia 22/11 realizamos uma visita na unidade de semi liberdade para apresentação do projeto mídia cidadã. 
 
Planejamento para Dezembro/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 na nova sede da organização. O bazar 
será realizado no santa Gertrudes e divulgaremos o cronograma de atividades semanais.  

 
 
 
 

 


