
 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Anual 

 

Interessado: UGADS – Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social 
Coordenador do Projeto: Rodrigo Pierobon Rodrigues – Psicólogo  
Período: Janeiro - Dezembro/2019 
 
Dados referenciais de 2019 
 
 No ano referenciado, realizou-se o trabalho na Associação Acolhimento Bom Pastor tendo como objetivo o fortalecimento de vínculo e o convívio familiar e 
comunitário. Noa no de 2019 tivemos um convênio com a UGADS que contemplou 100 vagas, destas, 40 foram de crianças de 7 a 12 anos no bairro Novo Horizonte e 60 
vagas foram 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 1039 atividades, divididas entre oficinas, rodas de conversa e ações. Esse total é a soma das atividades do Serviço no bairro Novo 
Horizonte e no bairro Santa Gertrudes (CRAS). 
 O número de visitas domiciliares realizadas no ano foi 255. 
 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 294 atendimentos. 
 As atividades de convívio realizadas durante o ano 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 foi 
realizado mensalmente, intercalando os territórios. Todas as atividades realizadas com o público pertencente a parceria teve como objetivo dar conta dos percursos 
previstos no plano de trabalho. 
 Durante o ano, no bairro Santa Gertrudes, realizamos a mudança de espaço físico para uma casa alugada dentro do próprio bairro e próximo a UBS. Ainda no 
bairro Santa Gertrudes, durante o ano, 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 e em outros lugares da região de abrangência do CRAS. O grupo de crianças permaneceu com adesão baixa 
durante todo o ano. 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 continuarão ininterruptas. 
 
 
 
 



  Grupos de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
Bairro 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 

       



Grupos de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
Bairro 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 

    



Durante o ano de 2019 os grupos socioeducativos e atividades de convívio sofreram alterações e novas atividades foram inseridas durante o ano. Quando realizou-

se algum tipo de parceria, a instituição inseriu a atividade para que fosse complementar ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Da mesma maneira, 

algumas atividades foram realizadas durante um período e encerradas no momento em que não contávamos mais com as parcerias.  

Nos quadros acima expomos as atividades com as quais encerramos o ano e como iniciaremos o próximo ano de trabalho, porém, essas atividades e horários 

poderão sofrer alteração durante o ano. 

Encontros realizados – Grupo Crianças 07 a 12 – Santa Gertrudes 

Semanas/Atividades 
Encontro Socioeducativo 

Local: Bom Pastor 
Descrição das Atividades 

1ª Semana 

09/01/2019 
Não houve grupo Realizamos o planejamento das atividades. 

2ª Semana 

17/01/2019 
Como ser criança hoje 

Foi feita uma roda de conversa sobre o tema e também sobre suas férias, participaram 06 crianças. A maioria das crianças não viajou, nem 
passeou, por isso estavam empolgados para voltar à escola, foram realizadas algumas brincadeiras lúdicas com o objetivo de unir novamente o 
grupo tendo em vista que ficou um tempo sem encontros, novamente chama atenção a criança Helen devido ao seu baixo autoestima e veio com 
a demanda de que ela é diabética. Ficou marcado para o próximo encontro um passeio na biblioteca da Argos, pois será realizada uma contação 
de histórias para crianças. 

3ª Semana 

23/01/2019 
Criando o nome para o 

grupo 

Nesse dia não foi possível realizar o tema do grupo, tendo em vista que no encontro passado foi sugerido pelo Cras um passeio na biblioteca da 
Argos, aonde foi realizada uma contação de histórias para as crianças. Nesse encontro foi 4 crianças e duas educadoras do Cras, foi um dia bem 
complicado, duas crianças a Helen e a Marcia nota-se que são as líderes porém em especial a Helen não tem limites, e acabada levando as outras 
crianças junto, um outro ponto que estamos encontro dificuldade acredito que com mais adultos no grupo as crianças ficam confusas, sem saber 
quem ouvir, pois acaba sempre tendo dois ou três adultos no grupo, sendo o orientador e em alguns grupos duas educadoras do Cras, nota-se 
uma grande dificuldade do grupo em seguir com o planejamento e também para aplicar as atividades. Necessário um acompanhamento mais de 
perto da família da Helen.  

4ª Semana 

30/01/2019 

Criando o nome para o 

grupo 

Foi realizado novamente esse tema, pois na aula passada houve um passeio. Para começar fizemos algumas brincadeiras, pois as crianças chegam 
cheias de energias, logo após fizemos uma roda de conversa sobre comportamento, uma conversa séria para mostrar para todos a grande 
dificuldade que estamos encontrando nos grupos. Vieram duas crianças novas e infelizmente iremos perder duas crianças, pois vão estudar na 
parte da manhã, precisamos fazer um plano para chamar mais crianças. O grupo continua com grande dificuldade de vínculo e de 
comportamento, novamente Márcia e Helen quando estão juntas não deixam o grupo desenvolver. 

5ª Semana 

06/02/2019 
“Vivo com quem? (Família)” 

O grupo se iniciou com um convite aos participantes para que cada um relatasse sobre sua família. Vários integrantes participaram e foram bem 
ativos na fala. A maioria dos relatos mostrava uma dificuldade de relacionamento interfamiliar dentro da própria casa. Uma das crianças se 
emocionou e relatou com detalhes sobre como se sentia após ter que se distanciar do padrasto que foi quem o criou desde quando ainda era um 
bebê e por quem desenvolveu um vínculo muito forte. Outra participante do grupo, dessa vez uma menina, não quis falar nada sobre a família, 
essa menina mora com a avó e com a tia. Todas as crianças participantes do grupo foram convidadas a representarem suas famílias através de 
desenhos elaborados pelos participantes. 

6ª Semana 

13/02/2019 
“Vivo com quem? (Amigos)” 

Devido a demanda do grupo, pois algumas crianças demonstram um pouco de indiferença com outras crianças e também pela grande falta de 
respeito que eles têm entre eles mesmo, nesse grupo falamos um pouco sobre as diferenças, passamos um vídeo aonde refletia exatamente essa 
diferença que existe entre os amigos. Em seguida fizemos uma roda de conversa e uma dinâmica, aonde foi colocado duas situações uma com 
menino outra com menina. Todos participaram ativamente e depois de uma longa conversa sobre respeito foi o primeiro grupo aonde realmente 
participaram e prestarão atenção em tudo. Todas as crianças saíram desse grupo com a opinião transformada sobre as diferenças e o respeito 



com os amigos, notou-se que na dinâmica após a conversa as crianças que não se misturavam muito com outras estavam mais próximas e até 
mesmo na hora do lanche pela primeira vez vi elas sentadas juntas. 

7ª Semana 

20/02/2019 
Como me vejo no mundo 

Foi feito um aquecimento antes para que as crianças gastassem bastante energia para que fosse possível fazer a dinâmica e conversa sobre o 
tema. Dinâmica sobre como eles se veem no mundo, suas características positivas e negativas, todos participaram, mesmo com um pouco de 
dificuldade em ouvir as instruções o grupo tem se demonstrado mais interessado pelas dinâmicas, até mesmo a crianças M. mesmo ainda muito 
desobediente e chamando muito a atenção participou. Todos sabiam de quem era o papel quando sorteado para ler o que estava escrito, isso 
mostra que eles se conhecem bem apesar de ainda existir um pouco de divisão entre algumas meninas e meninos, mais nota-se uma melhora em 
relação a isso, pelo grupo agora está maior e com mais vínculos, com o tempo o grupo está se aceitando e se unindo. 

8ª Semana 

27/02/2019 
Como me vejo daqui 10 anos 

Foi proposto pelas crianças que iniciassem o grupo com brincadeiras, e escolheram esconde, porém antes de começar foi feito um 
acordo aonde não poderia sair das dependências do CRAS, e como todo grupo a crianças M muito indisciplinada e não respeitando o acordo foi se 
esconder na rua aonde a educadora do Cras viu e me informou, sendo assim encerramos a brincadeira e tivemos uma longa conversa sobre 
ocorrido, o grupo ficou muito sentido com a crianças porém logo após a conversa M se desculpou e prometeu melhorar o comportamento. Foi 
feito a dinâmica com um papel tamanho real das crianças aonde contornamos a imagem delas e foi pedido que cada um se desenhasse como se 
enxergava, todos participaram e ficaram empolgados, porém não foi possível terminar devido ao tempo, combinado terminar na próxima aula. 
Um grupo que está caminhando devagar, porém a cada encontro eles trazem uma demanda diferente e aos poucos estamos conseguindo criar 
vínculos e o principal fazer com eles se respeitem entre si. 

9ª Semana 

06/03/2019 

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. 

10ª Semana 

13/03/2019 
 O grupo não foi realizado devido a mudança do CRAS 

11ª Semana 

20/03/2019 

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. 

12ª Semana 

27/03/2019 

 
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. 



13ª Semana 

03/04/2019 

Como me alimento em 

casa?” 

Descrição metodológica do encontro: Brincadeiras lúdicas com nomes de alimentos saudáveis e uma roda de conversa sobre alimentação da 
família. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Durante as brincadeiras, percebe-se que a crianças Márcia não sabe perder e 
quando isso acontece faz questão de atrapalhar o grupo, durante uma das brincadeiras as crianças brigaram com ela a ponto de falar que sem ela 
o grupo caminhava bem, nesse momento parei a brincadeira e conversamos sobre regras e limites, sempre pontuando todas as crianças, para que 
todas entendessem a importância de cada uma dentro do grupo. Em seguida foi feito uma roda de conversa animada com vários desenhos de 
alimentos saudáveis, e a partir disso a roda de conversa conseguiu prosseguir, as crianças no geral em casa se alimentam bem porém o problema 
é o final de semana que disseram que sempre comem besteiras. Durante a roda de conversa quando Márcia não está falando fica andando pelo 
salão para atrapalhar, ao final do grupo foi conversado com CRAS para juntos acharmos uma melhor solução para esse caso, já que pode ser um 
problema familiar. 

14ª Semana 

10/04/2019 

Construindo meu lugar de 

direitos 

Descrição metodológica do encontro: Dinâmica lúdica de caça ao tesouro (as dicas eram as leis e deveres do ECA). Descrição das impressões do 
técnico sobre o Grupo: Todos participaram, um dia bem divertido e com um grupo mais atencioso com as regras da brincadeira, como a 
recompensa era balas e doces, não houve brigas, pois, tinha para todos e todos ganharão algo, porém ainda assim as vezes Márcia gostava de 
atrapalhar os outros. O grupo está se enxergando como um todo e sabendo respeitar as diferenças, principalmente em questão a ser menino e 
menina, já que as meninas não gostam de fazer atividades juntos com meninos, mais exclusivamente Márcia, que por algum motivo não faz 
nenhuma atividade com os meninos. Encerrado o grupo com reflexões sobre o ECA e uma roda de conversa aonde as crianças demonstraram 
muito interesse já que não conhecem muito bem o ECA. 

15ª Semana 

17/04/2019 

Eu cuido de mim, e quem 
cuida também?”. 

 

Descrição metodológica do encontro: Brincadeiras lúdicas (quem sou eu), Desenhos e roda de conversa. Descrição das impressões do técnico 
sobre o Grupo: Iniciou-se o grupo com brincadeiras lúdicas na área externa do CRAS, sempre colocando a importância de trabalhar em grupo e de 
um ajudar o outro tendo em vista a grande dificuldade das meninas trabalharem com os meninos, principalmente Márcia e Sebastião, durante a 
brincadeira Márcia contou que Sebastião espalhou pela escola que tinha “ficado” com ela, o que só piorou a relação deles dentro do grupo, foi 
feito uma intervenção sobre esse caso juntamente com o grupo, aonde Sebastião pediu desculpa e se explicou , depois disso o grupo aconteceu 
mesmo com muita dificuldade devido a rivalidade entre meninos e meninas, o que nos leva a estudar melhor os próximos temas do grupo. Um 
grupo que demora para se der atenção deles para o tema proposto, fazendo com que o grupo fique muito disperso e com muita dificuldade em 
trabalhar com o tema sugerido. Era para fazer um desenho sobre o tema porém eles preferirão fazer uma roda de conversa e falar sobre a família 
que mora com eles, o que foi de grande valia tendo em vista que todos falaram e contaram suas histórias e de quem mora com eles. 

16ª Semana 

24/04/2019 

Meu Santa Gertrudes 

também é nosso 

Descrição metodológica do encontro: Passeio pelo bairro, em vários equipamentos da prefeitura. Descrição das impressões do técnico sobre o 
Grupo: Um grupo diferente aonde, foi proposto pelo tema, dar um passeio pelo bairro, aonde as crianças puderam conhecer melhor a UBS e a 
gestora que levou todos para conhecer internamente a UBS e também deu uma boa explicação sobre tudo que acontece, em seguida fomos ao 
centro esportivo para brincarmos e também conhecer todo o local, aonde o Cliver nos acolheu e nos contou um pouco da história do centro 
esportivo, um grupo muito bom porém a indisciplina das crianças em passeios ainda é um grande problema para todo o grupo, já que algumas 
crianças conseguem levar as outras, mais aos poucos estão começando a entender o objetivo do grupo e já se tem um pouco mais de respeito, 
porém Márcia ainda necessita muito de atenção, ela faz de tudo para que seja o centro das atenções e a líder de todos. 

17ª Semana 

01/05/2019 
Feriado - 

18ª Semana 

09/05/2019 
Minha Mãe 

Descrição metodológica do encontro: Brincadeira lúdicas, roda de conversa sobre o tema e artesanato para presentear as mães. Descrição das 
impressões do técnico sobre o Grupo: Devido ao dia das mães, o tema coincidiu por isso, trabalhamos com artesanato durante o grupo, fizemos 
uma flor de dobradura com um acarta dentro, e durante todo o processo conversamos sobre a mãe de cada criança, algumas crianças começaram 
a imitar a própria mãe, o que fez com que todos se animassem em realizar um teatro sobre alguma situação que a mãe sempre faz e eles nunca 
vão esquecer. Todos participaram e nesse grupo não houve muita bagunça e conseguiram se focar mais nas atividades, porém ainda existe muita 
falta de respeito entre alguns participantes, meninos e meninas, o que mostra a necessidade de se trabalhar respeito e as diferenças. Pra encerrar 
terminaram as flores para entregar para levar e entregar, em especial Sebastião e Kauan ficaram muito felizes, pois não teriam nada para dar para 
as mães, crianças que necessitam de uma atenção especial do CRAS. 

19ª Semana 

15/05/2019 
Aprender é crescer 

Descrição metodológica do encontro: Brincadeiras lúdicas, roda de conversa e dinâmicas em grupo. Descrição das impressões do técnico sobre o 
Grupo: Tendo em vista a necessidade do grupo de falarmos mais sobre respeito e sobre as diferenças, aproveitei do tema para aplicar algumas 
dinâmicas, aonde focamos em aprender a respeitar a opinião do outro, todos participaram e logo depois foi feito um bate papo sobre o que eles 
já aprenderam até agora no grupo, os participantes que estão há mais tempo surpreenderam dizendo que aprenderam a conviver melhor com os 



outros, logo depois utilizamos de desenho para que pudessem ilustrar o que já aprenderam. Em especial a Márcia está mais calma e prestando 
mais atenção e principalmente respeitando o educador, mais ainda com alguns meninos é muito agressiva, porém os meninos são com ela 
também. Pela primeira vez as crianças pediram para que houvesse mais dias de atividade. 

20ª Semana 

22/05/2019 
Criança Trabalha? 

Descrição metodológica do encontro: Passeio no parque da cidade, brincadeiras e roda de conversa. Descrição das impressões do técnico sobre 
o Grupo: Foi proposto um dia diferente no parque da cidade para se falar do tema, já que o principal a se mostrar com o tema seria que crianças 
não trabalham e sim brincam, foram apenas 04 crianças, as 04 que vão direto no grupo e não faltam, infelizmente algumas crianças chegaram 
depois e não ficaram sabendo do passeio pois vão esporadicamente no grupo, porém algumas que não foram que eu consegui avisar foram 
chamadas. O passeio foi maravilhoso, não teve problema de comportamento e nem de falta de respeito entre eles, cada um levou um lanche 
comunitário, foi proposta uma gincana no parquinho de areia aonde os obstáculos eram perguntas sobre os diversos tipos de trabalho infantil, e 
cada um comentou o que achava e se já tinham vivido algo parecido, surgiu uma dúvida entre eles se ajudar a mãe em casa era considerado 
trabalho infantil e juntos discutimos e a conclusão foi que ajudar não é o problema, e sim ser explorado para fazer tudo, deixar de brincar para 
fazer deveres de casa, e todos ali disseram que ajudam em casa porém sempre brincam também, outra dúvida era que se cuidar do irmão(a) era 
considerado trabalho, e lembraram das brincadeiras que já foi feita no grupo e que falava sobre isso, a conclusão deles foi que cuidar as vezes 
tudo bem, porém não se pode perder aula ou deixar de brincar para cuidar do irmão(a). Depois de muitas brincadeiras, fizemos um pic-nic aonde 
todos comerão e dividiram o lanche, não houve nenhuma discussão ou falta de respeito.  

21ª Semana 

29/05/2019 

Brincando de ser criança 

Semana Mundial do 

brincar 

Descrição metodológica do encontro: Brincadeiras diversas (antigas e novas), roda de conversa. Descrição das impressões do técnico sobre o 
Grupo: Antes de começar o grupo foi avisado sobre as mudanças de horários e dias, que foram combinados com o CRAS, e também apresentado a 
orientadora que estará realizando o grupo de convívio com o grupo. Depois realizado uma dinâmica, aonde todos escreveram suas brincadeiras 
favoritas, fizeram um aviãozinho e depois foi proposto um campeonato de qual voava mais longe e o vencedor poderia escolher a primeira 
brincadeira. Todos participaram e vou muito divertido, durante todo o grupo e as brincadeiras foi enfatizada a importância de criança brincar, 
tanto para seu desenvolvimento e também pelo convívio com outras pessoas e o fortalecimento de vínculos, observa-se que algumas crianças 
estão mais participativa com os temas do grupo, o que faz com que o grupo se desenvolva mais e com muito mais qualidade. Através das rodas de 
conversas e brincadeiras estamos conseguindo trabalhar o respeito e as diferenças, porém ainda falta muito. 

22ª Semana 

06/06/2019 

O valor da minha expressão 

Meu corpo fala 

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. 

23ª Semana 

12/06/2019 
Cidadania 

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. 



24ª Semana 

19/06/2019 
Conhecendo meu Bairro 

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. 

25ª Semana 

26/06/2019 
Papel da Comunidade 

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. 

26ª Semana 

02/07/2019 

Importância de ser 

cidadão  

Descrição metodológica do encontro: Brincadeiras lúdicas, teatro sobre o tema, roda de conversa. Descrição das impressões do técnico sobre o 
Grupo: Foi realizado uma roda de conversa sobre o que é ser cidadão e sua importância, como ter boas atitudes. Todos participaram da conversa, 
mais na hora do teatro alguns perderam o foco, e queriam brincar, porém quando foi proposto um teatro voltado para comédia, todos 
participaram, um grupo falou sobre atitudes erradas do cidadão e outro sobre atitudes boas, novamente eles trouxeram a importância de ajudar 
as pessoas que precisam e o que as pessoas fazem de errado para as pessoas com alguma dificuldade. Foram algumas crianças que nunca vão, 
devido ao início das férias, o que atrapalhou um pouco o grupo. 

27ª Semana 

09/07/2019 
Feriado - 

28ª Semana 

16/07/2019 
Eleições e atribuições/ECA 

Descrição metodológica do encontro: Jogo lúdico sobre o ECA. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Devida a data comemorativa 
do ECA, e o tema de eleições já foi discutido, mudamos um pouco o tema e foi proposto falar sobre o ECA de um jeito bem lúdico com um jogo 
sobre os deveres e direitos das crianças, todos participaram e demonstraram um grande conhecimento sobre os direitos, porém os deveres houve 
dificuldade. Um grupo bem complicado de controlar devido as férias e estar vindo crianças que não participam direto do grupo, exemplo irmão da 
Márcia. Tirando a dificuldade com a disciplina o grupo foi bem construtivo para todos, aonde todos deram sua opinião sobre o ECA, e sempre que 
não sabiam de algo perguntava e se interessavam com a resposta, sempre discutindo e colocando sua opinião. 

29ª Semana 

23/07/2019 

Processo de eleição e 

urna/Respeito 

Descrição metodológica do encontro: Dinâmica sobre as diferenças e roda de conversa. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Foi 
realizado um passeio com todas as crianças e adolescentes do SCFV no parque currupira, e foi observado nesse passeio uma grande falta de 
educação das crianças desse grupo, o que nos mostrou uma necessidade de falar mais sobre RESPEITO e também RESPEITO ÁS DIFERENÇAS. 
Aplicado duas dinâmicas que tinham o mesmo objetivo respeitar o outro, na primeira dinâmica foi observado algumas falas das crianças sobre 
apanhar em casa dos pais, aonde todos disseram que já apanhou em especial Rhianner que nos contou que inclusive já foi para a escola todo 
marcado devido a agressões do pai, quando questionado se eles faziam a mesma bagunça do grupo em casa, a resposta foi negativa pois em casa 
os pais mantém uma relação mais agressiva. Na segunda dinâmica observamos a dificuldade que eles têm em respeitar o espaço do outro, 
sempre querendo invadir e provocar o colega, não conseguem simplesmente aceitar o outro e respeitar, mais durante a dinâmica foram 
percebendo essa atitude deles e ao final quando descobriram que o objetivo não era estourar a bexiga do outro e sim cuidar para que todos 
ganhassem, foi um grande choque. 

30ª Semana 

30/07/2019 
Como me vejo no futuro 

Descrição metodológica do encontro: Brincadeiras lúdicas e dinâmica sobre o futuro. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Antes 
de iniciarmos fizemos uma roda de conversa sobre o grupo passado, falando sobre respeito em seguida foi realizado uma dinâmica aonde as 
respostas era o que eles esperam para seu futuro e também o que eles podem fazer para esse futuro se realizar. Todos participaram muito bem, 
porém ainda a dificuldade no comportamento é sempre necessária chamar a atenção para que eles voltem ao foco e a atividade, porém quanto 
aos palavrões eles melhoraram bem, principalmente a Márcia que temos maior dificuldade. Necessário passar esses pontos na reunião com o 
Cras para fazermos um estudo de caso. 



31ª Semana 

06/08/2019 
Como me vejo no futuro 

Encontro realizado com 09 crianças onde o tema trabalhado foi com relação como eles se veem hoje e como estarão no futuro. Esse tipo de 
assunto é muito angustiante para a criança, pois não possuem o hábito de pensar no futuro e tão pouco pensarem neles mesmos. Foi realizada 
uma dinâmica para que eles pudessem falar do colega, como esse colega estaria daqui a 10 anos e o conteúdo transferencial das falas é bastante 
evidente e revela muito das próprias fantasias de futuro de cada um. 

32ª Semana 

13/08/2019 
A família que eu quero 

Encontro realizado com 06 crianças. Iniciamos esse encontro fazendo uma competição com um jogo de perguntas e respostas, onde os 
participantes testaram seus conhecimentos sobre as relações familiares e sobre a dinâmica que cada um vive no seu contexto. Alguns 
demonstraram frustração quando perdem ou não sabem a resposta. Em seguida realizamos uma reflexão para levantamento de demandas 
específicas, o que pode embasar a atuação dos técnicos da instituição e do PAIF. 

33ª Semana 

20/08/2019 

A escola que eu quero 

para o futuro 

A metodologia para esse encontro foi uma dinâmica e a discussão de qual escola as crianças gostariam de ter no futuro. Muitas delas durante a 
dinâmica disseram que a escola de hoje não é legal e que mudariam muitas coisas para o futuro. Algumas ideias não possuem caráter efetivo de 
realização, como: piscina na escola, por exemplo. Porém, muitas das sugestões poderiam ser aproveitadas, como a possibilidade de matérias mais 
atrativas e professores mais legais. 

34ª Semana 

27/08/2019 
Avaliação e construção 

Encontro realizado para avaliar os encontros já realizados no percurso e verificar quais tipos de atividades as crianças gostam mais para que sejam 
adaptadas aos próximos temas. 

35ª Semana 

04/09/2019 
O bairro que eu quero 

Encontro realizado com 4 crianças. A proposta era desenhar o bairro que quero para o futuro. Formaram-se duplas para essa atividade, com 
cartolina, canetinhas e lápis de cor, desenharam esse bairro. Um bairro que tenha piscina, quadra de esporte, shopping, hotel, hospital com 
atendimento para toda população. Após essa atividade, comeram lanche e realizaram algumas brincadeiras. 

36ª Semana 

11/09/2019 
A cidade que eu quero 

Também foi realizada uma dinâmica com bexigas, onde as bexigas não poderiam cair. Quem deixava cair saía do jogo e quem ficava tinha que 
manter as bexigas no ar. O intuito era demonstrar que em uma equipe, quando alguém falha o futuro fica comprometido, e que é de nossa 
responsabilidade escolher bem nossos representantes para garantir nossos direitos, e também é nosso dever fiscalizar aqueles que elegemos e 
assim garantir que o país do futuro tenha as qualidades citadas. Encontro realizado com 06 participantes. Foi realizado um diálogo a respeito do 
que eles veem de ruim no país, as respostas são: queimadas, poluição, politicagem, ganância, preconceito, egoísmo, racismo, bullying, suicídio e 
acidentes. Em seguida o diálogo foi sobre o que eles querem para o país do futuro, foi citado: estudos, escola de qualidade, trabalho, lazer, 
respeito, segurança, amizade, honestidade e liberdade. 

37ª Semana 

18/09/2019 

O país que eu quero para 

o futuro 

De modo geral, todos contribuíram na construção desse encontro. Encontro realizado com 04 participantes. O encontro se iniciou com 
alongamentos e em seguida relaxamento, onde a mediadora usou palavras motivacionais e reflexivas, levando os participantes a entender que 
cada um é responsável pelas suas escolhas. Foi lembrado os temas vistos nos encontros anteriores, onde os próprios participantes citavam os 
temas. Foi reforçado também que todos nós somos responsáveis e fazemos parte das escolhas que fizemos para o país e a cidade. 

38ª Semana 

24/09/2019 

Como buscar o que eu 

quero 

Encontro realizado com 5 crianças. A proposta era uma pintura em tela com tema livre, foram oferecidos telas, tintas e pincéis, e que cada um 
pensasse o que gostaria de pensar. Esse trabalho não foi concluído nesse encontro. Depois, brincaram um pouco explorando o novo espaço de 
trabalho da Bom Pastor. 

39ª Semana 

02/10/2019 
Avaliação 

Encontro realizado com 05 participantes. Nesse encontro conversamos sobre a possibilidade de convidar novos amigos para o grupo, e também 
terminaram de fazer a tela que começaram no grupo de convívio do dia 24/09. O próximo percurso começa no dia 09/10. Realizamos também 
uma avaliação com o grupo. 

40ª Semana 

09/10/2019 

Meu grupo, minha 

história 

Iniciamos o encontro recordando o início do grupo, tudo que foi apresentado. Participantes que não estão no grupo desde o início. Foi 
questionado o que significa o grupo para cada participante, o que mudou em sua vida desde que começou a participar, e se conseguiram se 
expressar tudo o que queriam. Um participante disse que não tolerava nenhum tipo de provocação na escola, e por isso brigava e batia nos 
amigos, chegou a quebrar o dente de um amigo. Todos se expressaram e disseram que o grupo tem contribuído muito em seus comportamentos. 
De modo geral, o grupo foi bem participativo. Encontro realizado com 03 participantes.  

41ª Semana 

16/10/2019 
Amizade que fica 

Iniciamos o grupo com diálogo e questionamento sobre o envolvimento e amizade entre os participantes, no grupo e fora do grupo. Os 
integrantes do grupo não se veem fora, pois moram em bairros diferentes e estudam em escolas diferentes, e a amizade os motivam a participar 
do grupo. Em seguida, foi realizada uma dinâmica com bombons, onde os integrantes tinham que comer o bombom sem dobrar os braços. 
Tentaram de várias formas e descobriram que a única forma era levar o bombom na boca do amigo, mostrando assim, a importância dos vínculos 
de amizade, seja no grupo, na escola ou em casa, e disseram também que amigos precisam ter sinceridade, companheirismo, compreensão, 
parceria e comer lanche juntos. Os integrantes entenderam o tema proposto. Encontro realizado com 05 participantes. 



42ª Semana 

23/10/2019 
Vamos voar 

Com a folha em que escreveram, confeccionaram um avião e depois brincaram lançando os aviões. Foi feita uma marcação no chão para observar 
a distância que cada um percorreu, alguns voaram mais longe que outros. Entenderam que teremos obstáculos mas todos chegarão aos seus 
objetivos, uns mais cedo e outros mais tarde, mas chegarão. Encontro realizado com 4 participantes. Iniciamos a atividade escrevendo o que 
gostariam de fazer após o término do grupo, disseram que gostariam de fazer atividades como informática e violão, e assim continuar se 
encontrando na Bom Pastor, e que gostariam também de jogar futebol no centro esportivo. 

43ª Semana 

30/10/2019 
O que levo comigo 

Colocamos na mesa filipetas escrito em cada uma delas um sentimento humano. Convidamos os jovens para escolherem sentimentos que 
identificaram durante todo o percurso, e depois cada um foi explicando o porquê escolheram os referentes sentimentos. Após essa etapa fizemos 
uma dinâmica de queimar as papeletas escolhidas, explicamos que faríamos isso no sentido de que eram sentimentos que já passaram, e que era 
momento de analisar que cada sentimento que vivi, refletem hoje em minha vida. Os sentimentos mais identificados foram: Raiva, Alegria, 
Gratidão, Confiança, Tédio, Dúvidas, Felicidade e Amor. Na segunda etapa, pedimos a eles que escolhessem os sentimentos que eles têm em 
relação às expectativas para a vida pós-grupo. E destacamos que, diferente da dinâmica anterior, onde vimos que o passado não podemos mudar, 
porém o futuro que queremos depende muito de cada um. Os sentimentos mais identificados foram: Tristeza, Ciúmes, Confiança e Felicidade. 
Com essa dinâmica pudemos identificar os momentos mais marcantes que os adolescentes vivenciaram durante todo o percurso e quais eram as 
expectativas que eles têm em relação à vida pós-grupo. Todos foram participativos e abertos em participar da dinâmica proposta. 

44ª 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. 

45ª 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. 

46ª Semana 

20/11/2019 
Feriado - 

47ª 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. 

48ª Semana 

04/12/2019 
Alternativas Possíveis 

Foi proposta uma atividade lúdica onde se formaram 2 equipes, em forma de competição, cada participante tinha que acertar a bola na lata, 
passar por baixo de uma corda e em seguida, escrever algumas alternativas possíveis para cada após o  termino do percurso. Em seguida 
deveriam escolher um papel onde estava escrito palavras de sentimentos bons ou ruins, ocorridos ao longo do percurso, tais como; gratidão, 
amor paz, ódio e tristeza. Entre as alternativas possíveis foram citadas: viagens praias, parque camping, Centro Esportivos e também atividades 
oferecidas pela Associação Bom Pastor. A equipe que teve mais papeis foi a campeã da competição. 

49ª Semana 

11/12/2019 
Alternativas Possíveis 

O encontro foi realizado com 4 participantes. Nesse encontro demos continuidade ao tema “Alternativas Possíveis”, porém, desta vez usamos 
outra dinâmica. Dividimos os participantes em 2 duplas, cada dupla retirava de um saco u papel contendo um serviço ou espaço que a cidade 
oferece como alternativa pós percurso, tais como: Biblioteca Municipal, Projeto Guri, Centro de Línguas e etc. Assim que sorteado, a dupla tinha 
que explicar que tipo de serviço ou atividade é oferecido no espaço citado, se acertassem ganhavam 1 ponto. A dupla que obteve mais pontos, foi 
a vitoriosa dessa competição. 

50ª Semana 

18/12/2019 

Despedida 

(Até breve) 
O encontro foi realizado com 10 participantes. Nesse encontro, tivemos como proposta uma confraternização entre os participantes com 
brincadeiras livres e com comes e bebes. 

 



Encontros realizados – Grupo de Adolescentes 16 e 17 – Santa Gertrudes 

Semanas/Atividades 
Encontro Socioeducativo 

Local: Bom Pastor 
Descrição das Atividades 

1ª Semana 

10/01/2019 
Não houve grupo 

 
Realizamos o planejamento das atividades. 

2ª Semana 

17/01/2019 
Não houve grupo 

 
Realizamos o planejamento das atividades. 

3ª Semana 

24/01/2019 

O jovem no Brasil! Como 
vivem hoje? 

 

Por ser o primeiro encontro depois da volta das férias, fizemos uma dinâmica sobre como foi as férias, todos contaram bastante e também 
falaram de coisas ruins que aconteceram, interessante ressaltar que é um grupo com muita confiança pois novamente alguns acontecimentos 
bem pessoais foram levantados no grupo pelos próprios adolescentes. Houve também a inserção de uma nova adolescente que foi encaminhada 
pelo conselho tutelar, mora em outro bairro, porém é do território do Cras Santa Gertrudes. O grupo ocorreu muito bem, e para finalizar 
conversamos sobre o tema e fizemos uma pintura sobre como eles se veem hoje no mundo. 

4ª Semana 

31/01/2019 

Olhando para onde eu moro 

 

Foi realizada uma roda de conversa, apontando tudo o que o bairro proporciona para eles, desde serviço de saúde até atividades físicas, um grupo 
interessante já que a maioria não sabia de tudo que o bairro tinha, e combinamos de um dia conhecer algumas instalações do bairro, 
principalmente o centro esportivo. Depois pra complementar foi realizado a dinâmica da Bomba, com perguntas sobre o bairro e também sobre o 
ECA, já que os adolescentes demonstraram interesse sobre o assunto. Para encerrar foi combinado do teatro que levaremos alguns e também 
sobre a festa de carnaval que estamos pretendo fazer para todos os grupos. 

5ª Semana 

07/02/2019 
Meu lugar 

Um grupo bem descontraído e muito unido, começamos com algumas brincadeiras lúdicas que tinham como objetivo o trabalho em grupo e o 
companheirismo entre eles, logo após foi feita uma dinâmica com pintura sobre o lugar deles no mundo, na comunidade e na sua família, foi 
combinado de nos próximos grupos analisarmos desenho por desenho, alguns adolescentes me surpreendeu devido a grande evolução nos 
grupos, principalmente aqueles que tem um perfil mais de “zueira”, eles estão respeitando muito mais os colegas e até mesmo o mediador do 
grupo. 

6ª Semana 

14/02/2019 
Como posso ajudar na 

comunidade? 

O grupo foi realizado no centro Esportivo do bairro, com objetivo de conhecer o local e também ter ideias de como ajudar na comunidade, 
fizemos uma roda de conversa aonde todos deram algumas opiniões, como: cuidar mais das ruas, fazer campanhas para conscientização da 
separação de lixos, etc. Logo após fizemos várias dinâmicas com bola na quadra coberta, com objetivo de conscientizar todos sobre a importância 
de ajudar a construir uma comunidade melhor. 

7ª Semana 

21/02/2019 
O que eu já fiz e o que eu 

faço hoje? 

Feito uma dinâmica usando recortes e figuras para que cada um contasse um pouco da sua vida através das figuras, todos participaram e 
trouxeram seus medos e também suas conquistas até hoje. Depois fizemos uma roda de conversa para discutir sobre suas montagens e em 
especial um adolescente trouxe a sua visão depressiva que tinha há algum tempo atrás, antes de entrar no grupo e a diferença que ele vê a vida 
hoje e a vontade que tem de viver, tanto que está procurando emprego e já pensa mais no futuro. Um grupo que está muito unido e com muita 
confiança um no outro, devido ao grau de intimidade que eles têm ao conversar durante os grupos, sempre trazendo novidades e as dificuldades, 
um dos temas constante entre o grupo é sobre namoro e sexualidade, foi combinado que traria uma pessoa especialista na próxima aula. 

8ª Semana 

28/02/2019 
Minha vida, minha história 

Depois de muito tempo consegui um horário com a Psicóloga Fernanda Ribeiro que é especialista em Sexualidade na adolescência. Um grupo 
muito construtivo aonde todos participaram ativamente da palestra dando opiniões e tirando duvidas, em especial o adolescente A, que nunca 
tinha tido uma participação tão ativa no grupo, sempre muito reservado e nesse grupo foi o que mais perguntou sobre o tema, um tema que foi 
discorrido de uma maneira leve e engraçado, e para encerrar foi feito uma dinâmica com perguntas mais frequentes entre a juventude em geral. 
Claramente a necessidade de falar desse assunto levou a todos a refletirem e pensarem bem sobre todos os aspectos relacionados a sexualidade 
e também a suas doenças. Combinado com a Fernanda de voltar para falar sobre alguns assuntos que ficaram pendentes devido ao pouco tempo 
que temos e por ser um assunto muito longo.  



9ª Semana 

07/03/2019 

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. 

10ª Semana 

14/03/2019 
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.   

11ª Semana 

21/03/2019 
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. 

12ª Semana 

28/03/2019 

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 dúvidas. 
O grupo está muito acolhedor e com muito vinculo. 

13ª Semana 

04/04/2019 
Ampliando minhas 

possibilidades 

Descrição metodológica do encontro: Dinâmica, roda de conversa e vídeo. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Foi feito em 
primeiro lugar uma dinâmica com o objetivo de incluir os novos membros ao grupo, tendo em vista que o grupo já criou um vínculo e temos que 
fazer com que os novos membros também se sintam parte desse grupo. Logo depois feito uma roda de conversa sobre diversas possibilidades de 
crescimento profissional e pessoal dos jovens, fazendo com que eles ampliem essa visão e possam pensar em novas possibilidades para a vida 
deles, depois foi passado um teatro humorístico uma peça chamada “noticias populares” uma peça teatral que utilizamos algumas ferramentas 
desse vídeo para acrescentar ao nosso grupo. 

14ª Semana 

11/04/2019 
Família 

Descrição metodológica do encontro: Dinâmica, Desenho e roda de conversa. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Um grupo e 
um dia atípico tendo em vista que os adolescentes não quiserem falar muito desse tema, porém o adolescente Elickson Rodrigo, deixou bem claro 
que odeia a família, já que hoje mora com a avó, contou sua história de abandono por parte dos pais, e também de diversas brigas, um 
adolescente que antes era mais fechado e hoje já se socializa mais e conversa, nunca tinha falado de sua história, porém esse tema mexeu muito 
com ele em especial, e também a adolescente Larissa que também mora com a vó e tem muita saudades de sua família, já que não tem muito 



contato com eles, porém não existe raiva da parte dela somente muitas saudades, a adolescente Thamy tem uma história de negligência da parte 
da mãe e do pai e hoje mora com a madrinha e padrinho.  Um grupo com muito conteúdo, porém poucos falaram dando tempo para aqueles que 
queriam e precisam falar, os adolescentes acima citados. 

15ª Semana 

18/04/2019 
Não houve grupo  

 
Ponto Facultativo 

16ª Semana 

25/04/2019 
Escola e outros Grupos 
(Igreja, Esporte, Lazer) 

Descrição metodológica do encontro: Dinâmicas de grupos e roda de conversa. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Devido ao 
tema do grupo ser sobre os diversos grupos de cada um, foi proposto algumas dinâmicas que tem como objetivo trabalhar em grupo, respeitar os 
indivíduos do grupo e a colaboração individual dentro de um grupo. Todos participaram das dinâmicas com muita atenção, quando feito a roda de 
conversa antes das dinâmicas todos consideram A LIGA TOP como o grupo mais importante que participam atualmente. Houve muita dificuldade 
no começo com os novos participantes, porém logo após as duas primeiras dinâmicas já estavam com mais vínculos e conseguiram participar sem 
ficar excluído, em especial o WENDE que prefere sempre ficar mais isolado nesse grupo participou mais e deu sua opinião, aos pouco está se 
soltando e criando vínculos com os outros, tendo em vista que não mora no bairro e não conhecia ninguém, e aparentemente um garoto que não 
tem muito convivo social e muito reservado. Logo após combinamos um passeio no cinema e também ensaiamos o tetro que iremos apresentar 
no final do mês. 

17ª Semana 

02/05/2019 
Rua 

Descrição metodológica do encontro: Dinâmica, roda de conversa e teatro. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Devido ao 
feriado veio poucos adolescentes, foi separado os personagens do teatro que montamos para a apresentação final do grupo, um teatro que fala 
sobre os problemas da adolescência, o que inclui uma cena com família, amigos e também a questão da drogadição que está cada vez mais forte 
entre os jovens. Combinamos um passeio ao cinema também, visando à convivência social desses adolescentes, tendo em vista que muitos não 
têm a oportunidade de frequentar shopping e ir ao cinema, devido sua classe social e também por não ser costume da família. Houve uma roda 
de conversa também paras e falar sobre o tema, aonde todos levantaram os mesmo problemas com os jovens do bairro, um grupo que está 
construindo a cada encontro mais opiniões e discutindo com mais argumentos os temas propostos, e a cada encontro eles trazem mais os 
problemas pessoais familiares e também os problemas e questões do convívio social. 

18ª Semana 

09/05/2019 
Viagens 

Descrição metodológica do encontro: Dinâmica e roda de conversa e teatro. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Devido ao dia 
das mães foi proposto que no começo eles fizessem uma pequena fala sobre sua mãe e depois utilizando artesanato, eles mesmos fizeram um 
cartão para suas respectivas mães, todos participaram e um adolescente em especial contou que não tem contato com a mãe e que não sente 
falta, pois existe muita mágoa e uma história de violência e negligencia, porém disse perdoar a mãe e que hoje a madrinha que é a verdadeira 
mãe. Fizemos uma dinâmica para que fosse discutido o tema, e todos contaram um pouco dos seus sonhos de viajar para alguns lugares, em 
especial um adolescente (Ezequiel) que disse não ter muitos planos pra viajar, mais depois que com algumas perguntas e dando uma atenção 
especial pra ele, foi se soltando e foi participando mais da dinâmica, nota-se que nas atividades que escreve ou desenha ele não interage muito, o 
que nos leva a ter uma atenção especial nessas atividades com esse adolescente. Depois de encerrar o grupo ensaiamos o nosso teatro. 

19ª Semana 

16/05/2019 
Planejamento para o 

futuro 

Descrição metodológica do encontro: Dinâmica, roda de conversa e teatro. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Todos 
participaram da dinâmica, escreveram seus planos, seus sonhos e suas ansiedades, porém novamente o adolescente Ezequiel se mostrou bem 
distante de tudo, quando perguntado sobre seu futuro ele não escreveu nada e simplesmente disse que A VIDA NÃO É NADA, enquanto todos 
faziam a atividade sentei ao lado dele e começamos a conversa sobre o tema e também sobre sua frase, o que chamou atenção foi que ele disse 
que na sua casa não tem exemplo de futuro, seus irmãos não incentivam muito e os pais também não, disse que o pai tem muitas dificuldades 
para fazer qualquer coisa, o que nos chama atenção para um atendimento mais junto a família e o CRAS, o que passarei na próxima reunião com 
o CRAS, depois de muito conversa sobre as coisas que ele gosta, conseguiu escrever na atividade e já conseguiu imaginar um futuro para ele. 
Outro adolescente que estava bem revoltado com futuro e com a vida foi o Rodrigo que em outros grupos s já apresentou a demanda que não 
tem contato muito bom com a família, porém participou mais da dinâmica e se abriu mais no grupo. 

20ª Semana 

23/05/2019 
O que eu levo na mochila 

da vida 

Descrição metodológica do encontro: Dinâmicas de grupos e roda de conversa. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Foi feito 
uma retrospectiva de tudo que foi visto nesse percurso um levantamento dos melhores temas, e também uma avaliação em forma de carta que 
será entregue a equipe para uma conclusão do percurso. O que percebeu desse grupo nesse percurso foi a grande evolução de todos em questão 
da discussão dos temas, abrindo-se mais e expressando suas opiniões sem medo de ser criticado, estão assumindo mais o protagonismo na vida 
deles, tanto pessoal como social, em especial o adolescente que entrou depois o Wender que chegou muito fechado, ficava no celular o grupo 
todo e não interagia muito, já nos últimos grupos deu sua opinião e conversou bastante com algumas pessoas, o que nos mostra a importância 
desse grupo. 



Os adolescentes pediram para organizar um passeio de 1 ano do grupo que fará em julho, sugerirão aquário de são Paulo, logo depois do grupo 
ensaiamos nossa peça teatral. 

21ª Semana 

30/05/2019 
O que ficou de bom 

Descrição metodológica do encontro: Filme e discussão sobre o que ficou de bom do grupo. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: 
Devido ao encerramento do percurso e ao início do novo percurso combinado com o CRAS para semana que vem, os adolescentes escolheram 
uma peça de teatro que tem a ver com a nossa para assistir, todos concordaram e assistiram e ao final foi feito uma roda de conversa sobre o 
teatro e sobre o que eles acham que ficou de bom durante todo o grupo. 

22ª Semana 

06/06/2019 
Encerramento de 

Percurso 

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. 

23ª Semana 

13/06/2019 
Cidadania 

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. 

24ª Semana 

20/06/2019 
Feriado 

 
- 

25ª Semana 

27/06/2019 
Papel da Comunidade 

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. 

26ª Semana 

04/07/2019 
Importância de ser 

cidadão 

Descrição metodológica do encontro: Dinâmica, roda de conversa e Teatro sobre o tema. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: 
Na roda de conversa todos deram sua opinião sobre o que é ser cidadão e também quais os deveres de um cidadão, interessante que todos 
falaram bastante sobre o mundo do trabalho, os deveres de um cidadão dentro do seu trabalho e também dentro da sua família. Na dinâmica 
todo o grupo colocou o que era para eles boas e más condutas de cidadão e logo em seguida preparam dois teatros, aonde usaram novamente o 
mundo de trabalho como exemplos bons e maus, o que nos traz a demanda de trabalhar sobre primeiro emprego e também o mundo do 
trabalho, tendo em vista que alguns já pararam de vim no grupo para procurar emprego. 

27ª Semana 

11/07/2019 
Atribuições do Prefeito e 

Vereadores 

Descrição metodológica do encontro: Roda de conversa e preparação da festa. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Foi realizada 
uma roda de conversa e um resgate das impressões dos adolescentes sobre as atribuições do prefeito e vereadores da cidade. Devido a festa 
julina do SCFV estar marcada para o dia 12/07, e também o tema do dia num outro grupo já havia sido discutido, inclusive com uma reunião de 
rede descentralizada com a participação dos jovens como protagonistas, foi proposto que eles decorassem a festa e também ajudassem a montar 
as brincadeiras e separar os prêmios, tendo em vista que ganhamos muita doação de prendas para a festa. Todos participaram e ajudaram muito 
na decoração e na formulação da festa.  

28ª Semana 

18/07/2019 
Eleições e atribuições 

Descrição metodológica do encontro: Dinâmicas e roda de conversa. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: 
Devida as férias foram poucos adolescentes, uma grande parte está viajando ou cuidando da irmã(o), mais mesmo com poucos deu para discutir 
bastante sobre o processo de eleições, aonde muitos tinham dúvidas, sobre quem pode ou não votar e como é realizado a apuração dos votos. 
Depois de uma longa conversa foi realizado um teatro aonde enfatizaram bastante o papel do prefeito e do presidente. Um grupo que cada vez 



mais está unido porém com a sexualidade a flor da pele, o que torna difícil conversar sobre outras coisas, estão com bastante fala sobre emprego 
e como se comportar na entrevista. 

29ª Semana 

25/07/2019 
Processo de eleição e 

urna 

Descrição metodológica do encontro: FILME “DEMOCRACIA EM VIRTEGEM”. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Foi proposto 
um filme que está em discussão na atualidade, que fala sobre todos os processos que o Brasil passou nos últimos anos, porém não foi possível 
terminar o filme devido a queda da internet do CRAS, porém foi o suficiente para que todos pudessem discutir em roda sobre a política atual do 
brasil, o que teve mais ênfase foi sobre os salários do Brasil. Nesse bate papo foi muito bom devido que todos contaram como era dentro de casa, 
e também a situação financeira da família, o que nos levou a concluir que todos ali têm alguma dificuldade financeira, tendo em vista que a 
maioria tem família grande e apenas 1 pessoas trabalha na casa e sustenta a família. 

30ª Semana 

01/08/2019 
Como me vejo no futuro 

Descrição metodológica do encontro: Dinâmica, roda de conversa. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: durante o grupo fizemos a 
abertura das cartas que foram escritas a um ano atrás e os adolescentes se mostraram bastante animados e curiosos de relerem as cartas 
escritas. O grupo diminuiu depois das férias e o motivo é a procura de emprego por parte dos adolescentes. Algumas atividades vem sendo 
desenvolvidas com a intenção de aprimorar a busca de trabalho pelos adolescentes. O grupo é muito unido, durante a abertura das cartas todos 
ficaram apreensivos para saber o que havia mudado em um ano. Com a percepção do que mudou em um ano puderam perceber que muitas 
mudanças estão por vir no futuro. 

31ª Semana 

08/08/2019 
A família que eu quero 

Descrição metodológica do encontro: Dinâmica, roda de conversa e Teatro sobre o tema. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Um 
grupo bem dinâmico onde utilizamos diversos bonecos para montar nossa família ideal, em especial um adolescente que mudou totalmente sua 
família tendo em vista que é um adolescente com uma história bem complicada. Logo depois foi proposto realizar cenas de teatro sobre histórias 
reais que aconteceram na família deles, todos participaram e escolheram somente histórias engraçadas. Um grupo muito unido e com um vínculo 
forte entre os participantes. 

32ª Semana 

15/08/2019 
Feriado - 

33ª Semana 

22/08/2019 
A escola que eu quero 

para o futuro 

Utilizando como recurso para introdução do tema a atividade “Verdade ou Desafio”, as construções dialéticas trazidas por cada membro foram 
desenvolvidas a partir de perguntas previamente elaboradas, pensando em elementos reflexivos que proporcionassem o entrosamento dos 
membros e o enredar de falas. Com isso, de forma inicial foi solicitado que o grupo se sentasse em círculo e fazendo o uso de uma garrafa que 
estava posicionada ao centro da roda, os membros um por vez deveriam gira-la, e de acordo com a posição de pergunta e resposta que já 
estavam previamente descritas na garrafa, os membros indicados deveriam responder perguntas numeradas de 1 a 13 ou realizar algum desafio 
que seria designado pelos próprios parceiros de grupo. 
QUEM SOU EU NA MINHA ESCOLA?; A MINHA ESCOLA RESPEITA A INDIVIDUALIDADE DOS ALUNOS?; A QUE GRUPO DE AMIGOS EU 
PERTENÇO?; QUEM SÃO MEUS AMIGOS?; A ESCOLA É UM ESPAÇO DE TRANSFORMAÇÃO? QUAL TIPO DE TRANSFORMAÇÃO?; QUAL É A 
SEMELHANÇA DA MINHA FAMÍLIA COM A MINHA ESCOLA?; QUAL É A DIFERENÇA DA MINHA FAMÍLIA COM A MINHA ESCOLA?; O QUE HÁ DE 
MELHOR NA ESCOLA?; EXISTEM PESSOAS QUE POSSO CONTAR?; COMO EU LIDO QUANDO TENHO QUE FAZER ALGO QUE EU NÃO GOSTO NA 
ESCOLA?; AS PESSOAS ME ENTENDEM?; A ESCOLA RESPEITA MEU DESEMPENHO OU EXIGE MAIS DO QUE EU POSSO DAR?; O QUE EU ESPERO 
PARA MEU FUTURO PROFISSIONAL? SOU INCENTIVADO?; QUAL A RELAÇÃO DA MINHA SEXUALIDADE COM A ESCOLA?  
A atividade foi importante para compreender quais são as relações sociais estabelecidas entre a escola e o jovem, bem como quais são seus 
anseios sobre a mesma. As falas relatadas foram repletas de necessidades e também de expectativas para a mudança, onde foi possível dialogar 
que escola, juventude e família não fazem parte de contextos dissociados, e que apesar das dificuldades, espaços que podem ser potentes 
conflitos, também podem ser potentes de cuidados. Para finalizar o diálogo, foi realizada a dinâmica do tapete, onde estando os jovens divididos 
em dois grupos, cada grupo teria que realizar algumas tarefas que seriam delegadas a eles. A primeira regra era que todos os membros deveriam 
pisar somente em cima do tapete, não podendo encostar os pés no chão. A segunda regra era de que estando o tapete posicionado na horizontal, 
utilizando somente os pés sobre o tapete, o grupo deveria vira-lo na vertical. Após isso, estando o grupo sobre o tapete, o mesmo teve a tarefa de 
vira-lo ao lado contrário. Ambas tarefas foram realizadas utilizando dois tamanhos de tapetes diferentes: um pequeno e outro grande. A dinâmica 
se sucedeu de forma muito divertida para o grupo, em meio a algumas dificuldades para completar a sequência de tarefas, os grupos 
demonstraram muita coesão para alcançar o objetivo final. A finalidade da utilização de tal proposta, foi dialogar sobre as diferentes 
possibilidades que devemos encontrar para nos reinventar diante dos problemas, pensando na capacidade de transformação de conflitos. Tal fala 
foi sendo construída pensando nos desafios trazidos pela escola e pela inserção do jovem na vida adulta. 



34ª Semana 

29/08/2019 
O bairro que eu quero 

Com a finalidade de trabalhar o sentimento de pertença dos jovens com o bairro em que residem, bem como as aspirações dos mesmos em 
relação a melhoria deste espaço, foi utilizado como recurso inicial a dinâmica “Bichos” para que fossem refletidas estratégias para solucionar 
desafios e alcançar objetivos. Para a realização da dinâmica, o grupo precisou se dividir individualmente entre aqueles que de forma inicial 
pudessem representar um leão, um carneiro, um cesto de palha e um fazendeiro. Estando todos posicionados em uma margem do rio, o 
representante de fazendeiro teria a tarefa de passar todos os personagens para a outra margem do rio, no entanto, só poderia levar um 
personagem de cada vez junto consigo. Entretanto, o fazendeiro deveria refletir acerca de sua estratégia, pois dependendo de quem levasse 
primeiro, os demais personagens seriam devorados uns pelos outros. A dinâmica utilizada como abertura do tema foi importante pois 
proporcionou aos membros a reflexão sobre estratégias para repensar dificuldades e/ou desafios e a medida em que se pensa em propor 
mudanças no bairro, há a necessidade de refletir possibilidades que venham de encontro com a necessidade coletiva, sem que ninguém seja 
prejudicado com as escolhas tomadas. A partir disso, o grupo foi convidado a discutir a proposta em outra atividade: “Quem conta a história do 
meu bairro”, com a finalidade de dialogar sobre quem são as pessoas residentes na comunidade e os papeis sociais que cada uma desempenha, 
refletindo sobre a possibilidade de articulação das mesmas para construir um bairro melhor. Cada membro teve em suas costas cartazes colados 
contendo diferentes personagens do bairro: Assistente Social, Psicólogo, Açougueiro, Cabelereiro, Farmacêutico, Professor, Comerciante, Coletor 
de lixo, Padeiro entre outros. Sem que cada um soubesse quem estava representando com o cartaz colado em suas costas, o objetivo era que 
através do jogo de mímica, cada membro pudesse ajudar o colega a desvendar quem ele era no bairro. Para isso, os jovens precisaram utilizar 
todo seu repertório pessoal a partir da relação que os mesmos já haviam estabelecido com a comunidade em que residem para que pudessem 
auxiliar o colega a identificar seu personagem. Após todos terem descoberto quem estavam representando, foi solicitado que por conta própria 
cada um se posicionasse em uma fileira de acordo com o grau de importância de cada personagem para o bairro e ambos foram convidados a 
refletir sobre como cada morador do bairro poderia protagonizar dentro do seu território para torna-lo melhor. 

35ª Semana 

05/09/2019 
Qual país que eu quero 

para o futuro 

Descrição metodológica do encontro: Dinâmica, roda de conversa e Teatro sobre o tema.  Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: 
Novamente tudo girou em torno de tecnologia, porém falaram bastante sobre um país sem corrupção, sem violência e com mais acesso a 
educação e alimentação. Depois fizeram um teatro sobre o tema, dividiram em dois grupos, um escolheu falar sobre a escola do futuro e outro 
sobre a família do futuro. Os adolescentes estão cada vez mais unidos e participativos, o que mais chamou atenção foi o wender que participou 
mais ativamente e expressou sua opinião está mais unido aos outros e conversando mais. 

36ª Semana 

12/09/2019 
A cidade que eu quero 

para o futuro 

Descrição metodológica do encontro: Dinâmica, roda de conversa e Teatro sobre o tema. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Um 
grupo bem diferente aonde construíram painéis cada um com o seu , aonde eles montaram a cidade deles, a maioria construíram cidades 
tecnológicas, aonde tudo era voltado para a tecnologia, inclusive as pessoas. O que mostrou a necessidade de trabalhar com tecnologia com eles, 
trazer mais a informática no grupo, trocar o grupo de convívio de teatro para informática, surgiu a ideia de trazer o mídia cidadã, e eles adoraram 
a ideia. 

37ª Semana 

19/09/2019 
Como buscar oq eu quero 

Utilizando como recurso a dinâmica “Linha do Tempo”, contendo imagens representando sentimentos e emoções, o espaço da instituição foi 
divido em 3 linhas: vermelha – passado; amarela – presente; verde – futuro.  Estando as imagens expostas em três mesas grandes, os jovens 
foram convidados em duplas para escolher duas palavras, inicialmente para representar seu passado e sucessivamente convidados a se posicionar 
nas demais linhas que representassem presente e futuro.  A atividade proposta possuiu duração de duas horas e demonstrou importância para o 
grupo, pois a partir do instrumental utilizado os jovens começaram a partilhar com o coletivo diversas experiências majoritariamente traumáticas 
vivenciadas em seu ambiente doméstico, escolar e de amizades, possibilitando então, a ressignificação dessas vivências de forma individual e 
coletiva o que permitiu o traçar estratégias de solução de conflitos e aspirações para o futuro. 

38ª Semana 

26/09/2019 
Meu futuro está em 

minhas mãos 

Com a finalidade de dialogar sobre as relações grupais, bem com todas as aquisições alcançadas pelo grupo construído no SCFV, foi possível 
proporcionar diálogo e reflexão acerca do que os jovens esperam para seu futuro diante de todas as mobilizações já desenvolvidas com os 
membros. Utilizando como recurso inicial a atividade “Árvore da Vida”, os jovens receberam diversas maçãs simbolizando os frutos que esperam 
ser colhidos daqui 5 anos com o grupo. Após realização de uma roda de conversa semidirigida com os membros, dialogando sobre diversas 
aquisições proporcionadas pelo desenrolar grupo e pelos demais ambientes sociais nos quais os jovens estão inseridos, cada jovem escreveu em 
papéis suas aspirações futuras a partir do diálogo mobilizado pelos membros e, mediados tecnicamente pela profissional responsável pela 
construção da atividade, com a finalidade de serem colados em uma árvore construída como enfeite do espaço e fomentar o sentimento de 
pertença em relação ao novo espaço institucional no qual o grupo estava sendo desenvolvido. A partir de todas as falas trazidas, o grupo pôde 
pensar estrategicamente sobre possibilidades futuras tanto em relação as questões voltadas para o mundo do trabalho, quanto para questões 
referentes a relacionamento interpessoal. 



39ª Semana 
03/10/2019 

Avaliação Nessa data foi realizada uma avaliação do percurso anterior. 

40ª Semana 
10/10/2019 

Meu grupo, minha 
história 

Descrição metodológica do encontro: Dinâmica, roda de conversa. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Um grupo com bastante 
emoção, foi realizado uma dinâmica aonde os adolescentes tinham que olhar para sua história e também para a do grupo, pontos positivos e 
negativos, todos participaram e puderem falar um pouco sobre sua história o que fez com que o grupo se unisse mais ainda, em determinado 
momento um adas adolescentes chorou e todos acolheram suas lágrimas e suas angustias e no final os próprios adolescentes deram soluções 
para os problemas dos amigos. 

41ª Semana 
17/10/2019 

Amizade que fica 

Descrição metodológica do encontro: Dinâmica, roda de conversa. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Novamente um tema que 
mexe muito com os adolescentes, tendo em vista o vínculo que eles criarem entre eles. Foi proposto que um adolescente ensinasse aos outros 
como fazer um pão doce, tendo em vista que durante todos os percursos eles trouxeram que o Antonio sabia fazer e gostariam que ele ensinasse, 
enquanto acontecia a fabricação do pão, íamos conversando sobre as amizades que se formou no grupo, em especial o adolescente Wender que 
tem um grau de autismo, nos falou da importância do grupo e dos amigos , tendo em vista que ele não tem muitas amizades. Mostrou a grande 
importância desse grupo na vida deles e na sociedade. 

42ª Semana 
24/10/2019 

Vamos voar 

Descrição metodológica do encontro: Dinâmica, roda de conversa. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Dinâmica do avião de 
papel para se discutir, exatamente quais os pontos que ainda precisam dar atenção de cuidado antes de sair do grupo e também conversar sobre 
seus planos após grupo. E também foi realizado uma cena de psicodrama com alguns acontecimentos que ocorreram durante todos os percursos 
do grupo. 

43ª Semana 
31/10/2019 

O que levo comigo 

Descrição metodológica do encontro: Dinâmica, roda de conversa e Festa de Hallowen. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Um 
grupo que o mais importante que leva desses percursos foi a amizade, tendo em vista que eles não se conheciam antes do grupo e agora 
praticamente fazem tudo juntos, o vínculo foi bem formado entre esse grupo, pelo dia do hallowen foi proposto uma festa vestidos á caráter, 
aonde o tema principal a ser discutido serão os temas conversados em todos os percursos, criando assim uma linha do tempo do grupo. 

44ª 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. 

45ª 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. 

46ª 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. 

47ª 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. 

48ª Semana 

05/12/2019 
Alternativas Possíveis 

Descrição metodológica do encontro: Dinâmica, roda de conversa. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Foi realizado uma roda de 
conversa para falar sobre o tema, juntamente com uma dinâmica aonde os próprios adolescentes tinham que encontrar as alternativas possíveis 
ao termino do grupo. Os adolescentes estão conhecendo bem mais os equipamentos disponíveis para que eles possam continuar a procurar a 
evolução pessoal, alguns inclusive já estão trabalhando o que mostra o quanto importante foi esse grupo para todos, tendo em vista que todos 
sem exceção criaram vínculos e uma autonomia que não tinham ao entrar no grupo. 
Foi preparada a festa de encerramento do grupo.  

49ª Semana 

12/12/2019 
Alternativas Possíveis 

Descrição metodológica do encontro: Dinâmica, roda de conversa. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Foi realizado um grupo 
aonde foi deixado um tema livre para que eles falassem sobre tudo que aprendeu no grupo tendo em vista que é o último encontro desse grupo, 
todos ficaram muitos emocionados ao lembrar de todas as pessoas que passaram no grupo e de tudo que foi conversado, dos passeios e também 
dos acontecimentos entre eles. Realmente esse grupo atingiu seu objetivo com maestria tendo em vista que a grande maioria não tinham muito 
contato com a sociedade e não saiam muito de casa, o grupo trouxe autonomia e senso de critica a todos os adolescentes tendo em vista que em 
todos os grupos discutiam e davam sua opinião, inclusive na reunião do CMDCA descentralizada. PARABENS A TODOS QUE CONCLUIRAM COM 
MAESTRIA TODOS OS PERCURSOS. 

50ª Semana 

17/12/2019 
Despedida 

Os adolescentes que participaram do SCFV no bairro do Santa Gertrudes encerraram as atividades dos percursos participando da confraternização 
promovida pela instituição e que contou com a participação dos idosos do bairro. 

 

Encontros realizados – Grupo de Idosos +60 – Santa Gertrudes 

Semanas/Atividades 
Encontro Socioeducativo 

Local: Bom Pastor 
Descrição das Atividades 

1ª Semana 

11/01/2019 
Passeio no parque da cidade 

Foram 17 idosos, foi um dia bem atípico, porém com mais união e alegria, ficamos em um quiosque, foi proposto um passeio pelo parque alguns 
quiseram outros preferiram ficar, uma educadora do Cras ficou junto com os que quiseram ficar e os outros foram fazer uma caminhada comigo, 
durante a caminhada conversamos bastante sobre todos os grupos, o que elas aprenderam, o que mudou na vida delas, e todas falaram bastante 
sobre como de forma positiva o grupo tem influenciado no seu convívio social, pois estão mais animadas para viver em especial algumas idosas 
que sempre se sentiam sozinhas e abandonadas. Ficamos até as 16h00 aonde retornamos com todos muito animados, nota-se que eles trem uma 
necessidade muito grande de conhecer outros lugares, pois a grande maioria vivia de um jeito bem precário e com bastante dificuldade, não 
tendo durante a vida essa oportunidade de passear ou conhecer lugares e culturas novas. Os passeios externos fazem muito a diferença para esse 
grupo, necessária mais oportunidades como essa. 

2ª Semana O Envelhecimento no Brasil: 
Grupo Socioeducativo de idosos possuindo como temática “O Envelhecimento no Brasil: Porque vivemos mais? ” onde de forma inicial 

foi trabalhada com o grupo uma dinâmica de abertura chamada “O abraço”. Para realização desta o grupo deveria ficar disposto em círculo e em 
pé e acompanhar as instruções dadas pela música, abraçando todos os membros do grupo: 



18/01/2019 Porque vivemos mais? Levantar um braço; levantar o outro; fazer bambolê; E mexer o pescoço; olhar para o teto; olhar para o sapato; escolher um amigo; E dar um 
abraço! 
 Após essa dinâmica de abertura que possuiu como objetivo aproximar os membros uns dos outros e quebrar o gelo para introdução de 
diálogo, o grupo partilhou de outra atividade que consistiu na utilização de bexigas como recurso, estando essas dispostas no centro da roda, 
contendo dentro delas os seguintes papéis:  

 O que é envelhecer saudável? 

 O que a velhice representa para você? 

 Por que vivemos mais? 

 Ser idoso é algo bom ou ruim? 

 Você tem medo de ficar velho? 

 Você teve medo de envelhecer? 

 Do que você tem medo hoje? 

 Você possui medo de depender de alguém? 

 Ser idoso é fácil? 

 O que a terceira idade te trouxe?  

 O que você perdeu com a chegada da velhice? 

 O que você deixou de fazer por ser idoso? 

 O que você passou a fazer quando se tornou idoso? 

 Se você pudesse aconselhar um jovem hoje sobre a chegada do envelhecimento o que você diria? 

 O que a morte representa para você? 

 Você é feliz por ter chegado até onde chegou? 

 Quais planos você tem para seu futuro? 

 Você se preocupa em adoecer? O que você faz para cuidar da sua saúde? 

 O que mais te preocupa hoje? 

 O que mais te deixa feliz hoje? 

 O que mudou no seu corpo com a chegada do envelhecimento? 
 
De forma aleatória cada membro deveria escolher uma bexiga e responder as perguntas, trazendo o diálogo à roda afim de que todos 
compartilhassem. Após discussão ser finalizada, o grupo foi convidado a realizar atividade de encerramento com a música “Canta, canta minha 
gente”. Em roda, o grupo deveria formar duplas e uma dupla por vez, deveria ir para o centro da roda e juntos dançar, cantar e refletir acerca da 
letra e dos benefícios do envelhecimento, conciliando com a proposta do tema transversal trabalhado, a medida em que a proposta foi trazer a 
reflexão acerca de um envelhecimento feliz e saudável levando em consideração as limitações subjetivas dos membros. 

3ª Semana 

25/01/2019 

Olhando para onde eu 

moro! 

Antes de começarmos o grupo fizemos um bate papo sobre o nosso bailão que será no próximo encontro, e também foram convidados para um 
teatro no POLYTHEAMA, porém ganhamos somente 10 ingressos, aonde foi decidido entre eles, aqueles que poderiam ir. Logo após entremos no 
tema do dia, falando um pouco sobre o bairro em que eles moram, as vantagens e desvantagens do bairro, pontos positivos e negativos. Foi 
exibido um filme chamado “EVELHECÊNCIA” aonde conta história de 6 idosos que vivem a vida de um amaneira bem diferente sem nunca deixar 
de ser feliz, todos prestaram muito atenção e se emocionaram, pelo tempo ter estourado foi combinado de discutir sobre o documentário na aula 
do dia 15/02/19. Ingressou mais uma participante, vindo por convite de uma das idosas do grupo. 

4ª Semana 

31/01/2019 

Olhando para onde eu moro 

 

Foi realizada uma roda de conversa, apontando tudo o que o bairro proporciona para eles, desde serviço de saúde até atividades físicas, um grupo 
interessante já que a maioria não sabia de tudo que o bairro tinha, e combinamos de um dia conhecer algumas instalações do bairro, 
principalmente o centro esportivo. Depois pra complementar foi realizado a dinâmica da Bomba, com perguntas sobre o bairro e também sobre o 
ECA, já que os adolescentes demonstraram interesse sobre o assunto. Para encerrar foi combinado do teatro que levaremos alguns e também 
sobre a festa de carnaval que estamos pretendo fazer para todos os grupos. 

5ª Semana 

01/02/2019 
Meu lugar 

No dia de hoje foi realizado um Bailão com os idosos, juntamente com o grupo de adolescentes, antes de começar foi realizado uma roda de 
conversa sobre o tema de hoje, aonde foi feita uma dinâmica Inter geracional. Cada um trouxe um prato e associação deu os refrigerantes, todos 
se divertiram muito, alcançando o objetivo do grupo fazendo com que se criasse um vínculo entre eles e todos pudessem conhece rum pouco 



mais sobre a outra geração e suas histórias, uma experiência muito válida e que com certeza pode ser repetida durante o percurso. Ao final do 
encontro foi realizado o convite para o teatro do dia 08/02, aonde foi combinado juntamente com os idosos (ideia foi deles) de que o grupo 
aconteceria somente no horário do teatro devido a dificuldade que eles têm de locomoção, de casa até o centro comunitário FUTURA 

6ª Semana 

08/02/2019 
Como posso ajudar na 

comunidade? 

Como combinado no grupo anterior, o grupo ocorreu a noite durante a visita ao Teatro Polytheama para participar da Semana do humor 
realizado pela prefeitura de Jundiaí, foram 15 idosos, antes do espetáculo fizemos uma roda de conversa sobre o tema: Como posso ajudar na 
minha Comunidade? O grupo foi muito construtivo, a maioria dos idosos nunca tinham ido ao teatro e muito menos assistido um espetáculo de 
teatro, uma noite diferente com bastante interação com a comunidade e com as pessoas, novos conhecimentos e novas amizades e claro 
experiências que vão levar para a vida inteira. 

7ª Semana 

15/02/2019 
O que eu já fiz e o que eu 

faço hoje? 

Fizemos uma roda de conversa sobre o teatro do grupo anterior, todas adorarão e querem sair mais. Logo em seguida devido a 9 Conferencia do 
direito da pessoa idosa, abrimos uma discussão e uma leitura da cartilha e recomendações sobre os direitos da pessoa idosa, todas participaram e 
discutiram muito sobre essas leis e direitos, contanto histórias que já passaram ou de alguém que já passou por alguma situação de negligência ou 
até mesmo abandono. O grupo ficou muito feliz com o tema de hoje e interessados, pedindo que se repetisse o tema para que pudessem 
aprender mais, foi feita uma sugestão de um dia faze ruma reunião do conselho do idoso durante o nosso grupo. 

8ª Semana 

22/02/2019 
Minha vida, minha 

história 

Foi feita leitura do ESTATUTO DO IDOSO, pois no grupo anterior o assunto foi bem aceito e ficou algumas coisas para se discutir com todos, e 
nesse grupo tiramos muitas dúvidas e ouvimos bastante historias deles sobre algum fato que eles já passaram que violaram de um jeito ou de 
outro os direitos deles. Todos se demonstraram muito interessados pelo assunto e com muitas dúvidas. Foi combinado de visitar a UBS do bairro, 
pois teve muitas reclamações do atendimento deles com idosos. Para encerrar o grupo fizemos uma roda de conversa sobre o tema e foi pedido 
que todos escrevessem num papel algo positivo que resumisse sua vida e também algo positivo, devido ao horário ter se esgotado foi combinado 
terminar no próximo grupo. 

9ª Semana 

01/03/2019 

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. 

10ª Semana 

08/03/2019 

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 histórias. 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. 

11ª Semana 

15/03/2019 
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. 

12ª Semana 

22/03/2019 
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 à 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. 

13ª Semana 

28/03/2019 
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.  

14ª Semana 

05/04/2019 

Minha casa: cuidados e 
prevenção de acidentes 

domésticos 

Descrição metodológica do encontro: Apresentação Power Point, vídeos, dinâmica e roda de conversa. Descrição das impressões do técnico 
sobre o Grupo: Um grupo muito construtivo e de extrema importância apara o grupo tendo em vista que temos alguns idosos que já sofrerão 
quedas dentro de casa, e também sempre tem netos em casa. Foi passado uma apresentação sobre diversos tipos de acidentes e também como 
prevenir esses acidentes, juntamente com vídeos educativos, logo depois feito uma roda de conversa aonde cada idosos contou como era sua 
casa, os detalhes os objetos perigosos, e em todas as casas achamos algum tipo de perigo inclusive para aqueles que já sofrerão acidentes. Todos 
prestaram muita atenção e participaram, foi combinado também em algum grupo bolar uma carteirinha com os dados dos idosos para que 
andem com eles, já que a grande maioria não anda com documentos, um grupo, muito educativo e participativo. Ao final combinamos do passeio 
ao zoo de Sorocaba que será realizado dia 16/04. 

15ª Semana 

12/04/2019 
Direito dos Idosos 

Descrição metodológica do encontro: Filme “UP – novas aventuras”. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Foi realizado um grupo 
diferente com filme e pipoca, tendo em vista que eles já tinham pedido para mim um dia desses, pois fiz com as crianças e os idosos ficaram 
sabendo. Aproveitando o tema do grupo foi passado o filme UP que fala sobre um idoso em busca de seus direitos e novas aventuras, durante o 
filme alguns idosos tinham dificuldade em prestar atenção e ficavam conversando, entre eles mesmos alguns pediram silencio e assim 
conseguiram assistir ao filme, porém não deu tempo de fazermos uma roda de conversa sobre o filme o que ficou marcado para o próximo grupo, 
o passeio foi confirmado para o zoo de Sorocaba saindo ás 08:30 do Cras santa Gertrudes e retorno as 15:00 hrs. 

16ª Semana 

16/04/2019 
Passeio Zoológico 

Sorocaba 

Descrição metodológica do encontro: Passeio patrocinado por voluntários, no zoo de Sorocaba. Descrição das impressões do técnico sobre o 
Grupo: Um dia cheio de alegrias e muita partilha de histórias. Foram 38 idosos ao total, cada um levou um lanche, foi feito um piquenique 
comunitário aonde todos comeram e beberam a vontade, foi alguns adolescentes também do grupo A LIGA TOP, todos se divertiram. A maioria 
nunca tinha ido ao ZOO, um dia bem divertido e com muita alegria, todos aproveitaram muito o passeio. 

17ª Semana 

19/04/2019 
Não houve grupo 

 
Feriado 

18ª Semana 

26/04/2019 
Meus grupos 

Descrição metodológica do encontro: Apresentação slides, vídeos e roda de conversa. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Foi 
realizado uma apresentação de slides aonde as estagiárias participaram mais ativamente, realizando a apresentação e conduzindo o grupo, todos 
os idosos prestaram atenção e participaram ativamente, logo depois foi discutido sobre os vídeos e feito uma roda de conversa, aonde foram 
questionados sobres os grupos que participam e a grande maioria tem o grupo RENOVANDO a vida como única atividade fora do seu ciclo 
familiar, aonde nos ressalta a importância desse grupo. O grupo está crescendo muito a cada encontro, e numa reunião com o CRAS foi pedido 
que novos participantes fizessem cadastro antes e se colocasse nome numa lista para um futuro grupo, tendo em vista que já estamos com 55 
idosos nesse grupo, e não é possível aumenta-lo devido espaço físico e também para não atrapalhar as pessoas que já estão no grupo a um 



tempo. Um fato especial aconteceu, no começo do grupo avisaram que Dona Derci não iria, pois o marido estava internado na UTI, e para 
surpresa de todos eles apareceu no grupo, quieta como sempre ficou assistindo e num determinado momento começou a chorar escondida, ,mais 
quando percebi foi sugerido que todos fizessem uma roda dessem as mãos e fizessem uma oração para ela, aonde ela chorou muito e me disse 
que erámos a família dela, agradeceu muito, o que nos mostra a importância e o valor de todos nesse grupo. 

19ª Semana 

03/05/2019 
Golpes contra idosos 

Descrição metodológica do encontro: Apresentação Power Point, vídeos, dinâmica e roda de conversa. Descrição das impressões do técnico 
sobre o Grupo: Um tema muito importante e de muito interesse dos idosos tendo em vista que uma grande parte já se sentiu ou foram 
enganados de alguma maneira, depois da apresentação e da explicação de diversos tipos de golpes, os idosos contaram algumas de suas 
experiências e chegaram a diversas opiniões e questões: 
- Como é se sentir engando? E o que é pior ser engando ou perder algum valor material? 
- Quando se é enganado também tem a questão familiar, que acaba abalando também. 
- Porque os idosos são os mais enganados? 
- Se aproveitam principalmente daqueles que não sabem ler  
Entre outras dúvidas, logo depois foi feito um convite para o almoço do dia das mães que será realizado no Varjão na sede da Bom Pastor, onde 
todos aceitaram e ficaram muito felizes com a possibilidade de fazer um grupo diferente e de um passeio. 
O que surpreendeu a todos foi a presença da Dona Otanira que mesmo muito ruim e com dificuldade de locomoção pediu para a filha trazer e 
acompanhar ela no grupo o que reforça ainda mais a importância desse grupo na vida desses idosos. 

20ª Semana 

10/05/2019 
Minha Casa Ideal/Real 

Descrição metodológica do encontro: Slides, dinâmica e roda de conversa. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Antes de 
começar o grupo foi combinado sobre o almoço do dia das mães e o grupo que faremos no novo horizonte na sede da instituição, visando o 
convívio social e o fortalecimento de vínculos com os demais grupos. Depois foi passado um slide com fotos antigas do bairro, das casas e dos 
pontos mais conhecidos de Jundiaí, todos prestaram muito atenção e a cada foto era feito comparações com os dias de hoje, e na parte das casas 
os idosos contaram como era antigamente quando eles eram crianças, alguns chorarão e muitos contaram somente histórias engraçadas, um 
grupo com muitas histórias sobre a família.Nesse grupo foram utilizados muitos ditos populares daquela época o que enriqueceu ainda mais o 
grupo, por exemplo, a famosa frase: - SEM ERA E NEM BEIRA. Um grupo cada vez mais unido e com isso alguns idosos acabam falando e 
convidando outros idosos, o que fez com que o grupo ficasse muito cheio, mais numa conversa com CRAS foi sugerido que não entrasse mais, e 
ter um controle maior, o que já esta sendo realizado junto a técnica referente do CRAS. 

21ª Semana 

17/05/2019 
Falando de amor 

Descrição metodológica do encontro: Almoço e roda de conversa. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Um grupo muito especial, 
aconteceu na sede da instituição no novo horizonte onde todos os idosos compareceram, foi realizado um almoço com os grupos de mulheres de 
lá, para homenagear as mães, o que resultou num almoço muito significativo para todos os idosos que tiveram a oportunidade de conhecer 
outras pessoas, conviver naquela tarde com crianças e adolescentes de outra localidade e também poder compartilhar de uma refeição 
preparada pela instituição. Durante o almoço foi percebido a alegria de todos e os idosos conversaram com todo mundo, até mesmo algumas 
idosas que estão com muita dificuldade de locomoção participaram. Depois do almoço foi realizado o grupo socioeducativo, uma grande roda de 
conversa aonde cada um contou sua experiência em ser mãe, muitas histórias alegres e algumas tristes, o que confirma a importância desse 
espaço para elas, pois sentem confiança de partilhar suas histórias mais tristes e felizes. 

22ª Semana 

24/05/2019 
Falando sobre felicidade 

Descrição metodológica do encontro: Dinâmica, roda de conversa e vídeos. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Foi feito uma 
dinâmica do chapéu e do espelho visando a valorização do eu e dando gancho para o tema do dia, aonde foi passado alguns vídeos sobre 
depoimentos de idosos e de maneiras diferentes de enfrentar a velhice da melhor forma possível, um grupo bem descontraído aonde todos 
conversaram e contaram suas felicidades tendo em vista que o percurso esta acabando foi realizado no final uma avaliação desse percurso, aonde 
ressaltaram a importância desse espaço jáq eu pra grande maioria é a única atividade que realizam e que sentem confiança para partilhar sobre a 
vida e sobre a família. No final foi proposto criar um vídeo para falar mais sobre o grupo e sua importância. 

23ª Semana 

31/05/2019 
Encerramento 

Retrospectiva dos temas abordados durante o percurso e avaliação se os objetivos foram alcançados. Encontro realizado com 25 participantes. 
Foi apresentado um slide com os temas apresentados durante o percurso. Os participantes foram questionados a respeito de qual tema abordado 
foi mais importante para cada um. Houve destaque para o tema relacionado à saúde. Relataram que teve muitas informações importantes que 
não sabiam. Recordaram também do passeio ao zoológico. Gostaram muito e que acham isso muito importante para o convívio. Que foi um dia 
inesquecível. E terminaram perguntando quando será o outro passeio.   

24ª Semana 

03/06/2019 
Adaptação do novo 

Horário 

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. 

25ª Semana 

10/06/2019 
Construindo meu lugar de 

Direitos 

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. 

26ª Semana 

17/06/2019 

Construindo meu lugar de 
Direitos: Constituição 

Federal 

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. 

27ª Semana 

24/06/2019 
Eu cuido de mim, quem 

cuida de mim. 

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. 

28ª Semana 

01/07/2019 
Meu futuro também é 

nosso 

Descrição metodológica do encontro: Dinâmicas de brincadeiras antigas, dinâmica e roda de conversa. Descrição das impressões do técnico 
sobre o Grupo: Iniciamos o grupo com uma reflexão sobre o passado e algumas brincadeiras antigas, para poder entrar no tema “FUTURO”, todos 
participaram da dinâmicas e gostaram muito de poder relembrar o passado e também pensar no futuro, já que a maioria veio com a fala de que 
não precisam pensar sobre o futuro, e depois da dinâmica na roda de conversa conseguiram perceber que ainda tem muito o que eles viverem e 
que ´é importantíssimo programar o futuro, uma viagem, um passeio, enfim foi aberto um leque de inúmeras possibilidades para eles no futuro. 
Logo após encerrar o assunto, foi proposto que eles escolhessem as brincadeiras da nossa festa julina que será realizado dia 12/07, todos estão 
bem empolgados para a festa e animados. 

29ª Semana 

08/07/2019 
Feriado - 



30ª Semana 

15/07/2019 
Meus filhos, meus pares 

Descrição metodológica do encontro: Vídeo, dinâmica e roda de conversa. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Foi realizado 
uma dinâmica sobre palavras que resumem os filhos, e aproveitando já realizamos um a roda de conversa aonde cada um falou sobre o 
relacionamento com seus filhos, aonde foi percebido de algumas pessoas o distanciamento dos filhos, a falta de atenção de alguns, uma tristeza 
grande para com os filhos, em especial Dona Maria Socorro que trouxe muito abandono dos filhos. Um grupo com muito sentimento, esse tema 
mexeu bastante com os idosos, tanto que não sobrou nem tempo para os recados devido tamanha necessidade de falar deles, muitas emoções e 
histórias foram compartilhadas no grupo. Um grupo de apoio para grande maioria dos participantes, tendo em vista que para muitos o grupo é o 
único lugar que frequentam e podem partilhar seus sentimentos. 

31ª Semana 

22/07/2019 
Aprender é amadurecer 

Descrição metodológica do encontro: Dinâmica, roda de conversa e vídeo. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Iniciamos o 
grupo com uma dinâmica sobre os aprendizados da vida até hoje e também sobre o que eles ainda podem aprender, sendo que no grupo saiu a 
fala de que idoso não tem mais nada o que aprender, diante dessa fala houve bastante discussão sobre a importância de sempre estar 
procurando aprender coisas novas e atividades novas, usaram o grupo como exemplo de aprendizado. Depois de uma longa conversa uma das 
idosas lembrou que no dia 26/07 é dia dos avós o que nos levou a preparar uma comemoração para eles, foi sugerido chá da tarde , almoço e a 
ideia que todos gostaram foi um churrasco para todos, um das idosas ofereceu sua casa que caberia todo mundo, fiquei responsável em 
conseguir doações de carne e refrigerantes, já que um aparte informou que não teria dinheiro para comprar nada, e com isso me comprometi em 
conseguir tudo para que todas pudessem participar. Ficou combinado o churrasco e poderiam chamar os netos para participar também. 

32ª Semana 

29/07/2019 
Idoso Trabalha? 

Descrição metodológica do encontro: Vídeos e roda de conversa. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: iniciamos as atividades 
apresentando dois vídeos, sendo que o primeiro contava a história de um senhor de 98 anos e que ainda trabalha e o segundo, falava sobre o 
idoso e o trabalho, segundo o Estatuto. O Estatuto diz que o idoso tem o trabalho garantido por Lei. Foi questionado no grupo se têm alguém que 
ainda trabalha. Só um participante do grupo trabalha, mas disse que por necessidade, senão, não trabalharia. Também foi questionado quem 
gostaria de trabalhar, se tivesse oportunidade, só um participante trabalharia, disse que está enviando currículo, mas ainda não conseguiu nada. 
Também disseram que o mercado não oferece vagas para as pessoas de maior idade, e que acham que nem uma empresa cumpre a lei.  
Vários participantes contaram suas histórias do tempo em que trabalhavam. Houve grande participação do grupo. 

33ª Semana 

05/08/2019 
Vaidade – Dia da beleza 

Descrição metodológica do encontro: Roda de conversa e voluntários. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Um grupo de 
voluntários de um salão de beleza, juntamente com a associação prepararam um dia diferente para os idosos, o DIA DA BELEZA, aonde vieram 
cabelereiros, manicures e massagistas para proporcionar um dia atípico na vida dos idosos, tendo em vista que muitos não têm condições de ir 
num salão ou simplesmente desistirão de cuidar de si. Durante a atividade, foi conversado com os idosos exatamente sobre a importância de 
cuidar da aparência e também da saúde, uma conversa bem descontraída e agradável. Houve a visita da Edilaine a qual uma idosa fez questão de 
conversar com ela sobre um assunto especifico, o resto do grupo ocorreu normalmente com muita alegria. 

34ª Semana 

12/08/2019 
O valor da minha 

expressão 

Descrição metodológica do encontro: Aplicação do Diagnostico dos idosos de Jundiaí. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: 
Avaliação sobre os equipamentos de jundiai, transporte,saúde,cultura e etc... Sueli do COMDIPÌ que foi a mediadora, os idosos participaram 
ativamente, respondendo e também questionando o que mostrou que o grupo realemnte devolveu a eles o protagonismo e também o senso 
critico para com a prefeitura e seus equipamentos. Foi um grupo muito rico e com muitas discussões. 

35ª Semana 

19/08/2019 
Meu corpo fala 

Reflexão sobre as limitações que o corpo sente com o decorrer da idade e quais devem ser nossas atitudes diante dessa nova realidade. Iniciamos 
a discussão do tema pedindo para que todos pensassem no que conseguiam fazer no passado e hoje por conta das limitações físicas, neurológicas 
ou sensoriais, não conseguem mais realizar. Muitos se manifestaram falando de suas dificuldades e limitações pra realizarem atividades que 
anteriormente realizavam com facilidade. Diante das falas, íamos conduzindo uma reflexão no sentido que todas essas dificuldades, divido as 
limitações que eles encontram, fazem parte da vida de qualquer ser humano. Porém temos que nos cuidar para que possamos ter uma boa 
qualidade de vida mesmo na velhice. Refletimos também sobre os cuidados que passamos a ter com o avanço da idade, para evitarmos quedas e 
possíveis fraturas. Nesse aspecto destacamos a importância da casa estar de acordo com as limitações que cada um apresenta tais como: Barras 
no banheiro, pisos antiderrapantes, retirar os tapetes da casa e etc. Esses cuidados de dentro de casa devem ser de iniciativa da própria pessoa ou 
de seus familiares, porém há outros fatores externos, como: guias rebaixadas, rampas em espaços públicos corrimãos em escadas, vagas reservas 
de estacionamento e etc, devem ser cobrados do poder público. Enfim, destacamos que as limitações e dificuldades em realizar certas atividades, 
não devem nos levar para uma vida sedentária, pois existem muitas outras maneiras de termos uma vida ativa e saudável, para tanto seria 
importante que todos conheçam os equipamentos públicos que ofereçam atividades de lazer, esporte e de convivência. Pra encerrar de uma 
maneira pedagógica, cantamos a música “É preciso saber viver” e pedimos que refletissem sobre a letra da canção que nos faz pensar que as 
limitações, apesar de todas as dificuldades que elas apresentam, não podem nos levar a uma vida de ócio e ostracismo. 



36ª Semana 

26/08/2019 
Avaliação e construção 

Encontro realizado para avaliar os encontros já realizados no percurso e verificar quais tipos de atividades os idosos gostam mais para que sejam 
adaptadas aos próximos temas. 

37ª Semana 

02/09/2019 
Quais as possibilidades 

Descrição metodológica do encontro: Roda de conversa e dinâmica. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Foi realizado uma 
montagem de um painel juntamente com os idosos sobre as diversas possibilidades de lugares, atividades e atendimentos para idosos na cidade 
de Jundiaí. Alguns tem mais conhecimento e participam de atividades fora, mais a grande maioria ainda tem somente o grupo, porém ficaram 
muito interessados em conhecer o CRIJU e suas atividades. Ficou marcado de falar com o CRIJU de um dia levar os idosos lá ou ver uma 
possibilidade de trazer o pessoal do CRIJU para falar mais sobre. O final foi realizado o sorteio par ao passei promovido pelo CRIJU para a ROTA DA 
UVA, somente 21 pessoas. 

38ª Semana 

09/09/2019 
Família 

Descrição metodológica do encontro: Roda de conversa e dinâmica. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Grupo foi muito bom, 
porém novamente percebe-se que alguns idosos não gostam desse tema, pois sempre trazem que a familia é muito ausente, na dinâmica foi legal 
porém na roda de conversa alguns ficam muito travados para conversar, outros já falam mais de como sua familia é boa o que causa um grande 
desconforto em alguns idosos. O que reforça a importancia de estar sempre alinhado com os Cras para um acompanhamento mais de perto 
dessas familias. 

39ª Semana 

16/09/2019 
Escola 

Descrição metodológica do encontro: Roda de conversa, dinâmica e vídeo. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Foi realizado uma 
dinâmica aonde foi comparado escola atual com escola antiga, depois feito uma roda de conversa com os idosos, aonde todos chegaram a uma 
conclusão conjunta , a escola de hoje tem muito mais recursos e estrutura, porém na escola antiga os professores eram mais atenciosos, mais 
também era muito difícil de ir estudar, era tudo muito longe . A maioria dos idosos não conseguiram terminar os estudos, mal sabem ler e 
escrever, foi conversado sobre voltar a estudar alguns até gostaram da ideia, mias relatam a dificuldade que tem hoje para voltar. Um grupo 
muito produtivo e com muitas histórias. 

40ª Semana 

23/09/2019 
Outros grupos 

Promover diálogo acerca do tema citado. Encontro realizado com 27 participantes. Esse encontro se iniciou com uma dinâmica onde se formaram 
duplas, cada um contava para o outro sobre sua vida, uma história, o que faz ou participa fora do grupo. Em seguida, cada um apresentava o 
outro e assim consecutivamente. Houve muitas histórias interessantes e emocionantes, houve também relatos de amizades que se iniciaram no 
grupo. Muitos disseram que o grupo ampliou seu círculo de amizade. Houve grande participação e envolvimento por parte do grupo. 

41ª Semana 

30/09/2019 
Amigos 

Todos os participantes se envolveram bastante com grande participação no tema proposto. Promover diálogo acerca do tema citado. Encontro 
realizado com 20 participantes. Nesse encontro foi realizado um questionamento sobre quem foi seu melhor amigo, se ainda é, e se faz amigos no 
grupo. Houve muitos depoimentos, e momentos de reflexão e tristeza por amigos que não estão mais aqui, e também por despedidas e 
separações. Houve também depoimentos de amizades que aconteceram através do grupo. Foram apresentadas duas músicas referentes ao tema.  

42ª Semana 

07/10/2019 
Outubro rosa 

Encontro realizado com 19 participantes. Iniciamos esse encontro conversando sobre a campanha contra o câncer de mama, e questionando cada 
participante se tem ido ao médico e se tem feito exames, houve participantes que não tem feito e foi orientado para que fizesse. Depois, pedimos 
para que cada participante partilhasse com o grupo viagens feitas e que sonham em realizar. Houve participantes que já realizaram viagens 
internacionais, mas também á participantes que acham isso um sonho impossível de se realizar. Foi falado também sobre o direito que os idosos 
tem de viajar sem pagar, mas alguns disseram que já tentaram e não conseguiram. De modo geral, todos contribuíram com suas histórias. No 
final, receberam um laço cor de rosa e foi feita uma foto para contribuir com a campanha Outubro Rosa nas redes sociais. 

43ª Semana 

14/10/2019 
Planejamento para o 

futuro 

Descrição metodológica do encontro: Roda de conversa e Dinâmica. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Antes de começar o 
grupo foi selecionado por critério da prefeitura 10 idosos par airem para um passeio na praia, logo depois deu inicio ao grupo com uma dinâmica 
sobre futuro e planejamento, todos participaram e ainda existe alguns idosos que insistem em dizer que não precisam pensar no futuro, mais o 
interessante foi que os próprios idosos rebateram essa idéia e citando o grupo como um grande exemplo disso, pois hoje eles tem muito mais 
vontade de sair, conhecer lugares novos e realizar muitas coisas. Um grupo que está preparado para voar, podemos começar a trabalhar cada vez 
mais a autonomia do grupo, colocando algumas pessoas para conduzir as dinâmicas e as conversas. 

44ª Semana 

21/10/2019 
Uma carta para o eu do 

futuro 

Descrição metodológica do encontro: Dinâmica e roda de conversa. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Devido a grande 
dificuldade da maioria do grupo de escrever, foi proposto junto com as estagiárias realizar uma dinamica da carta porém umA CARTA para o 
grupo todo, foi utilizado dois cartazes, em um cartaz uma carata que deixaria para as crianças do futuro e adolescentes e a aoutra carta ára eles 
mesmo, as duas sera fixada na instituição para todos lerem. O grupo todo participou e conforme iam falando a carta ia se discutindo cada 
conselho ou recado dado pelos idosos, o que resultou numa bela carta e uma otima discussão sobre o tema. Um grupo muito bem formado e com 
um vínculo muito grande, pois uma das idosoas precisa que alguémvenha acompanhando ela, e quando perguntado muitos se colocaram a 
disposição. 



45ª Semana 

28/10/2019 
O que eu levo na minha 

mochila de vida 

Descrição metodológica do encontro: Dinâmica e roda de conversa. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Um grupo bem 
emocionante devido ao tema, todos partilharam bastante de tudo que aprendeu até aqui e as coisas que levam, algumas que deixaram no 
caminho e algumas que ainda não sabe se querem levar, foi passado duas musicas para se discutir e logo de começo a Dona Célia pediu para falar 
e começou a chorar, pois um ex marido está tentando voltar, e nos contou sua historia e de toda a familia o que comoveu bastante á todos. 
Depois todos deram sua opinião sobre o ocorrido, e houve um momento de abraços aonde notou-se que a Dona Célia estava bem melhor, o que 
demonstrou mais uma vez a importância desse grupo para todos. Encerramos façlando novamente sobre o termino do grupo, sobre os ultimos 
encontros, o que mexeu com todos, mais estão entendendo melhor sobre esse “ término” e o começo de um grupo independente. 

46ª 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. 

47ª 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. 

48ª 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.  

49ª 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. 

50ª Semana 

02/12/2019 
O que ficou de bom 

Encontro realizado com 23 participantes. Foi realizada uma avaliação dos temas anteriores. Em uma folha grande, uma participante do grupo 
anotou a fala de cada um. Os temas citados mais importantes foram: amizade; bagagem da vida; os sentimentos; como era meu bairro; estatuto 
do idoso; terapia do cérebro; golpes e estelionato. Também relataram os passeios como sendo muito importantes, são eles: parque da cidade, 
teatro, piquenique, almoço, zoológico, praia e rota do vinho. Todos participantes relataram sua avaliação sobre os temas. 

51ª Semana 

09/12/2019 
O que podemos melhorar 

Descrição metodológica do encontro: Roda de conversa e Dinâmica. Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Foi realizada uma 
dinâmica com musica e também com um mural de lembranças e do que poderíamos melhorar no ano que vem. Todos ficaram muito 
emocionados ao lembrar que chegamos ao final do grupo, porém foi realizada uma conversa aonde o grupo vai permanecer unido e se 
encontrando semanalmente na sede da associação independente do SCFV, o que mostra a autonomia do grupo e o quanto importante foi para 
cada um dos participantes, foram sugeridas muitas melhoras para o grupo de AMIGOS que vai continuar o ano que vem. Foi preparada a festa de 
encerramento, aonde todos participaram e deram sua opinião e o como gostaria que fosse a festa. Um grupo que não tem nem palavras para 
descrever o quanto atingiram o objetivo e o quanto aproveitaram todos os minutos juntos. UM GRUPO EXEMPLO DE SCFV. 

52ª Semana 

16/12/2019 

17/12/2019 

Encerramento 

Descrição metodológica do encontro: FESTA NO CRAS 
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: O CRAS preparou uma festa de encerramento para todos o sgrupos, um momento muito 
especial tendo em vista que todos estavam presentes e puderam ter essa convivência intergeracional. 
Descrição metodológica do encontro: FESTA NA INSTITUIÇÃO 
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Foi realizado um churrasco para o sgrupos de idosos e adolescentes, aonde tambem houve 
entrega de presentes para todos, aonde padrinhos adotaram uma cartinha que tinha o pedido de cada um. Uma festa muito mais muito 
emocionante tendo em vista que foi também a despedida do Mediador do grupo. A festa acointeceu sem nenhuma ocorrencia e com muita 
alegria e muito amor. 



Encontros realizados – Grupo de crianças 7 a 12 anos – Novo Horizonte – Grupo A e B 

Semanas/Atividades 
Encontro Socioeducativo 

Local: Bom Pastor 
Descrição das Atividades 

1ª Semana 

07/01/2019 
 

Realizada atividade com o grupo de forma intergeracional, onde a proposta foi pensada com a finalidade de introduzir as crianças na temática 
central do percurso “Explorando meu Espaço” articulando estratégias que estivessem de acordo com o eixo “Convivência Social” que já estava 
sendo trabalhado com o grupo no percurso anterior e também “Participação da Criança”. Como forma de introdução as propostas a serem 
desenvolvidas com os grupos socioeducativos, a atividade consistiu em preparar materiais para compor o mural de entrada da instituição, 
solicitando que o grupo reproduzisse no papel as impressões obtidas sobre seu bairro. A atividade foi estruturada pensando em construções que 
viessem de encontro com as novas possibilidades de ressignificar o sentido do território. Os materiais utilizados foram papel sulfite e guache, 
dispondo as crianças sentadas na cadeira em círculo, facilitando a troca, o diálogo e proporcionando aos mesmos o encontro. 

1ª Semana 

08/01/2019 

Concurso 

Realizado concurso com as crianças e adolescentes que participaram das atividades de convívio desenvolvidas no dia anterior, onde além das 
mesmas, foram convidados os pais para compor a bancada de jurí responsável por eleger o desenho mais bem elaborado. A atividade foi pensada 
levando em consideração a importância de integrar a família nas atividades desenvolvidas pelos filhos na instituição onde os desenhos a serem 
escolhidos deveriam apresentar criatividade e expressividade do artista, levando em consideração sua faixa etária: crianças competiam com 
crianças e adolescentes com adolescentes. Outra atividade realizada foi com as cadeiras, que exigia resistência e entrosamento dos membros 
para sua condução. 

2ª Semana 

14/01/2019 
 

Atividade “Bomba” realizada com grupo intergeracional, propondo perguntas sobre conhecimentos gerais, onde os membros deveriam responde-
las em duplas com a finalidade de ajudar uns aos outros levando em conta a faixa etária distinta. 

2ª Semana 

15/01/2019 

Olhando para onde eu moro 

 

Grupo socioeducativo realizado em área externa á instituição, com a finalidade de associar a estratégia ao tema do percurso “Explorando meu 
Espaço” onde as crianças puderam conhecer o parque existente em seu território e partilhar de uma aprendizagem realizada em um ambiente 
diferente. O tema trabalhado no encontro foi “Construindo meu Lugar de Direitos”, onde de forma lúdica as crianças foram apresentadas ao 
“Estatuto da Criança e do Adolescente” a partir de roda de conversa e piquenique, pensando em um formato de discussão que pudesse ser leve e 
prazerosa para as crianças. A partir disso as crianças trouxeram a roda diversas situações e questionamentos sobre direitos e deveres, e 
realizaram uma dinâmica onde, ao final do encontro, deveriam escrever com canetinha em uma tira de papel sulfite uma palavra ou frase 
diferente que lhes foram apresentados no encontro. Após isso, os papéis seriam recolhidos e entregues a duplas diferentes e cada um deveria 
dizer o que significava o que estava escrito nos papeis sorteados, com a finalidade de explorar e compartilhar os saberes. 

2ª Semana 

16/01/2019 

 
 

Atividade Intergeracional realizada com 25 membros, onde dispostos em círculo foi proposta uma dinâmica com a finalidade de expor o grupo a 
frustração, a medida que os membros possuem dificuldades de lidar com tal sentimento. A dinâmica consistiu em questionar membro a membro 
de ordem aleatória sobre quais membros presentes na roda eles possuíam mais afinidade e quais possuíam menos afinidade. Todos deveriam 
escolher 6 pessoas ao total, sendo 3 com afinidade e 3 sem afinidade e dizer o porque das escolhas. A importância da dinâmica consistiu em 
trabalhar as emoções do grupo, houve também aproximações com novos membros e reorganização das emoções. 

2ª Semana 

17/01/2019 
 

 

Grupo socioeducativo realizado com as crianças possuindo como temática pela segunda vez “Construindo meus direitos” tema esse preparado 
para dialogar em 2 encontros, onde no 1° as crianças foram expostas ao ECA e já nesse segundo momento, utilizando a dinâmica da “Bomba”, o 
ECA foi exercitado com as crianças de forma lúdica. O objetivo da atividade consistiu que as crianças estivessem dispostas em roda e ao som de 
uma música, deveriam passar a bomba (bola) de mão em mão. Quando a música parasse de tocar, quem estivesse segurando a bola deveria pegar 
um papel da caixa e responder a pergunta sobre o ECA que fosse sorteada ou executar a ação. Desta forma, todos do grupo puderam participar e 
exercitar tudo o que foi aprendido no encontro anterior, pensando em possibilidades divertidas de dialogar e levar as crianças ao conhecimento 
acerca de seus próprios direitos. 

3ª Semana 

21/01/2019 
 

 

Realizada atividade com as crianças relacionadas ao “O que vou ser quando crescer”. 
Onde através do lúdico, foi possível trabalhar com os membros acerca das diferentes profissões que existem. Através do jogo de mímica o recurso 
utilizado foram bolinhas de plástico contendo o nome de diferentes profissões desde as que requerem mais qualificação, as que requerem 
menos. Dispostos em circulo a atividade elencada foi importante pois explorou o repertório pessoal dos membros, potencializando a imaginação, 



criatividade, expressão corporal e socialização do grupo. 

 

3ª Semana 

22/01/2019 
 

 

Utilizando como recurso canetinhas, folha sulfite, lápis de cor e de escrever, régua e borracha, os membros todos dispostos em cadeiras com os 
materiais sobre a mesa, a atividade de convívio consistiu em dar continuidade aos temas desenvolvidos nos grupos socioeducativos referentes ao 
Estatuto da Criança e do Adolescente e a Declaração Universal dos Direitos Humanos no que se refere a família. De forma lúdica o grupo pôde se 
expressar reproduzindo e ressignificando as experiências familiares e estimulando a criatividade e fantasia. 

3ª Semana 

23/01/2019 
 

 

Grupo socioeducativo realizado com os adolescentes, onde foi realizada a dinâmica do “Presente” que conduziu o desenrolar do diálogo com o 
grupo. A dinâmica consistiu em apresentar ao grupo uma caixa grande de vime e dentro da mesma um objeto ou algo que pudesse ser 
compartilhado com o grupo, neste caso, a escolha foi um bolo. A condução da atividade se baseou em perguntas numeradas, das quais o grupo 
de forma individual deveria escolher um membro de acordo com as características apresentadas nas perguntas, explicando o porquê de cada 
escolha. A atividade foi importante pois aproximou os membros uns dos outros, e proporcionou que os mesmos exercitassem a capacidade de 
olhar externamente e de encontrar habilidades exteriores a si próprio.  

3ª Semana 

24/01/2019 
 

‘Eu Cuido de Mim? E Quem 
Cuida Também? 

Relembramos o grupo anterior onde conversamos sobre o Eca, os direitos da criança. Sendo um deles a ‘’Saúde’’. Com o tema ‘’Eu Cuido de Mim? 
E Quem Cuida Também? Assistimos a um vídeo infantil onde mostrava os cuidados com a criança desde a gestação; ‘a primeira infância, consultas 
medicas, vacinação, enfim todos os cuidados necessários para uma vida saudável. Houve a participação de todos com perguntas e interação. 
Falamos também de higiene pessoal. Perguntando o que é e o que tem que fazer. Passamos um vídeo s obre a escovação de dentes. Eles riram 
muito e compartilharam o que sabem e se comprometeram em fazer direito. Falamos sobre alimentação, mostrando imagens de legumes, frutas 
e verduras que poucos conheciam. Mostrando sempre a importância de se alimentar bem. E eles expressaram dizendo o que gostam de comer, 
sendo na maioria carnes e massas. Por fim, fizemos dinâmica da proteção. Um sentado e o outro de pé’ atrás da cadeira, sobrando uma cadeira 
vazia. O que estava na cadeira vazia pisca para um que estiver sentado e este corre para essa cadeira e o que estiver de pé’ tem a função 
guardião, segurando quem estiver sentado. Imaginando que a ‘’Carie’’ quer atacar os dentes e o meio para evitar isso e’ a escovação. Foi muito 
divertido. Percebemos que conseguiram assimilar o propósito da dinâmica. 

4ª Semana 

30/01/2019 
 

 
Meu Novo Horizonte 

Também é Nosso 
 

Conversamos sobre o espaço onde moramos. É o lugar onde vivemos o nosso cotidiano. É onde estudamos, trabalhamos, moramos e nos 
divertimos. É também onde fortalecemos nossos vínculos com outras pessoas. Discutimos também que precisamos cuidar do meio ambiente. 
Assistimos a um vídeo que mostra a importância de cuidar, não jogando lixo na rua, separar lixo orgânico de reciclável, não desperdiçar água. As 
crianças citaram tudo que tem no bairro, inclusive uma estação de tratamento de água, igreja, posto de saúde, hospital e pizzarias. Entendemos 
que é um assunto importante de se discutir; pois o descaso do homem tem causado muitos desastres na natureza. Para terminar fizeram um 
desenho representando os principais pontos existentes no bairro. 

5ª Semana 

05 e 07/02/2019 
Meu pai, meus pares 

 

Iniciamos o grupo falando quem são as pessoas mais importantes e mais próximas na vida de cada um. Os participantes fizeram relatos do seu 
cotidiano. Assistimos um vídeo “O Farol”, onde o avô é o companheiro mais próximo do personagem, seu neto.  Eles se identificaram muito. 
Maioria vê na mãe essa parceria. Aos poucos, pai e até irmãos citaram. Representaram isso em forma de desenho. Escolhemos o melhor desenho 
que foi premiado. Através do desenho, percebemos que conseguiram entender o tema proposto. No desenho representaram suas famílias, sendo 
as pessoas mais próximas.   

6ª Semana 

12 e 14/02/2019 
Aprender é crescer 

Apresentamos o vídeo “Aprender a Aprender” e realizamos a dinâmica “Descascar o Pirulito”. Estavam presentes 09 crianças, entre elas meninos 
e meninas de 8 a 12 anos. Foi proposto para este encontro desenvolver o tema sobre aprender a crescer. Para isso foi utilizado o Vídeo “Aprender 
a Aprender”, que relata uma situação de aprendizado e em seguida foi proposto a dinâmica “Descascar o Pirulito”, onde as crianças precisariam 
encontrar uma forma de descascar e chupar o pirulito sem dobrar o braço. As atividades tinham o objetivo de ensinar as crianças a importância 
da ajuda no aprendizado para o processo de crescimento. No primeiro momento as crianças presentes assistiram o vídeo. Enquanto o vídeo era 
passado um dos meninos estava atrapalhando o restante do grupo falando palavrões e andando pela sala, e apesar de ser advertido preferiu se 
retirar. O restante permaneceu e discutiram sobre a escola como local de aprendizado e pessoas da família que os ensinam, além de citarem 
profissionais da Associação de Acolhimento Bom Pastor como parte dessas instruções de crescimento que recebem. No segundo momento foi 
proposto a dinâmica, todos apresentaram curiosidade ao receberem o pirulito; de início escolheram as cores do cabo e queriam já o abrir, porém 
prestaram atenção nas orientações de como funcionaria a dinâmica. A instrução era que eles segurassem e abrissem o pirulito com a mão direita, 
sem dobrar o braço e sem o auxílio da mão esquerda. Alguns conseguiram rapidamente abrir o pirulito, mas uma das participantes não conseguiu. 
Então uma colega solicitou para ajudá-la, usando também a mão direita que já estava segurando o seu pirulito. Após descascarem o pirulito foi 



instruído que poderiam chupá-lo, porém novamente sem dobrar o braço, no entanto uma das participantes dobrou o braço e levou o pirulito na 
boca, logo foi desclassificada, mantendo-se no grupo para assistir o restante. Depois de tentarem e perceberem que não seria possível, uma das 
participantes disse: “eu só consigo se eu colocar na boca dela”, nesse momento a facilitadora pediu para que ela repetisse a resposta fazendo 
com que os demais seguissem a orientação.  O encontro foi encerrado com a reflexão da importância que a ajuda das pessoas tem para que 
possamos aprender com mais facilidade. De modo geral o grupo não apresentou dificuldade em compreender a mensagem que a proposta trazia 
e concluiu com o desfecho esperado. 

7ª Semana 

19 e 21/02/2019 
Criança trabalha? 

 

Discutimos a temática relacionada as problemáticas do Trabalho Infantil, com realização de diálogo e dinâmica. Estavam presentes 16 crianças; 
meninas e meninos de 6 a 12 anos.  Questionados sobre o conhecimento que eles tinham sobre o tema proposto, houve varias manifestações que 
demonstraram que eles têm boa compreensão sobre assunto. Em um determinado momento, uma criança relatou ter trabalhado por um tempo, 
disse ainda que por muitas vezes, ia trabalhar mesmo não querendo. Apresentamos em seguida, uma dinâmica utilizando bolinhas coloridas, as 
quais tinham um papel colado com o nome de uma profissão, cada uma com uma profissão diferente. Foram divididos em 2 equipes, um 
representante de cada equipe pegava uma das bolinhas numa bacia, e tinham que passar à equipe adversária através de mímica, a profissão 
referente a bolinha. Acreditamos que diante das manifestações e da participação ativa das crianças na dinâmica proposta, o objetivo do encontro 
foi alcançado. 

8ª Semana 

26 e 28/02/2019 
Brincando de ser criança 

Com o objetivo de levar as crianças à reflexão de viver cada momento no seu tempo foi proposto que o grupo realizasse várias atividades que 
pudessem remeter a infância e qual fase estaria de acordo com a idade vivenciada. Realizamos várias brincadeiras escolhidas por eles como 
amarelinha, pega-pega, elástico, estátua.  Houve grande interesse em participar das atividades. Todos contribuíram com falas referente ao tema. 
Alguns disseram que essas brincadeiras só fazem na Bom Pastor. Relataram que existem atividades que participam e que acham não ser 
pertinentes para sua idade e fase. Usamos essas atividades para resgatar brincadeiras antigas que se perderam com o tempo. 

Encontros realizados – Grupo de 7 a 12 anos – Novo Horizonte – Grupo Acolher 

Semanas/Atividades 
Encontro Socioeducativo 

Local: Bom Pastor 
Descrição das Atividades 

9ª Semana 

05/03/2019 Não houve grupo 

 
Feriado de Carnaval 

10ª Semana 

12/03/2019 

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. 

11ª Semana 

19/03/2019 
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 tem 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.  

12ª Semana 

26/03/2019 
Quais possibilidades? 

Descrição metodológica do encontro: Atividades de curtigrama 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 curtigrama. 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. 

13ª Semana 

02/04/2019 
Família 

Descrição metodológica do encontro: Dinâmica usando balões com uma bala dentro e palavras positivas sobre o convívio familiar. Descrição das 
impressões do técnico sobre o Grupo: Por fora cada criança escreveu palavras negativas que acontecem em suas casas. Iniciamos o grupo 
perguntando: Quantas e quais pessoas moram na sua casa? Quem você mais gosta e menos gosta e por quê? Grande parte dos participantes 
relataram brigas entre pai e mãe e que isso os deixam triste. Houve relato de criança que apanham do pai e por isso não gosta dele. Um caso que 
a mãe já apanhou do pai e este bate nos filhos. Esse participante revelou ter ódio do pai e gostaria que ele fosse embora. Em seguida realizamos a 
dinâmica: Cada um pegou um balão e nele escreveram palavras negativas como: briga, ódio, desprezo, solidão, infeliz, tristeza. Brincaram um 
pouco, os balões caíram e se misturaram. Cada um escolheu um balão, estourou e viram o que estava escrito dentro. Cada um disse o que estava 
escrito fora e dentro. Ficaram surpresos, porque normalmente a palavra era oposta. Ex: solidão e carinho. Todos pararam para ouvir o que o 
colega tinha a dizer. O grupo entendeu bem a proposta do tema e participaram ativamente. 

14ª Semana 

09/04/2019 
Escola 

Descrição metodológica do encontro: Reflexão sobre convívio na escola, participação e comportamento no ambiente escolar. Descrição das 
impressões do técnico sobre o Grupo: Entregamos duas folhas de sulfite para os participantes . Na primeira folha deveriam desenhar o que não 
gostam na escola e na segunda como eles gostariam que fosse. Iniciamos o grupo desenhando o que foi proposto. Desenharam a escola feia, sem 
pintura, cheia de grades, como prisão, parque quebrado. Professores que gritam, colegas chatos. E houve relato de criança que apanha na  escola 
, mas que também batem. Perguntamos: O que mudariam? Todos os professores, mais liberdade, direito de falar e serem ouvidos, que 
reformassem o parquinho. Essas explicações deram mostrando o seus desenhos. Encerramos o grupo com uma fala sobre a importância da escola 
na nossa vida, que todo conhecimento e crescimento vêm da escola. Todos participaram e contribuíram para o andamento do grupo no tema 
proposto.  

15ª Semana 

16/04/2019 
Outros grupos (Igreja, 

esporte, lazer 

Descrição metodológica do encontro: Despertar interesse por lazer, esporte e outras atividades para realizar em família ou grupos de amigos.  
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Iniciamos as atividades questionando o grupo sobre o que fazem quando não estão na Bom 
Pastor ou na escola, nos finais de semana. Alguns disseram que lazer é relaxamento, passeio, piscina, parque e viagens. Outros disseram que 
adora brincar na rua. Alguns também disseram que não fazem nada, não saem de casa. Mas gostariam de passear um pouco mais. Em seguida 
fizemos uma dinâmica, batata quente.  Ao som de uma música, passava uma bola de mão em mão, quando a música parava a criança falava um 
lazer que gosta, mesmo que não realiza. Cada um que respondia, saía da brincadeira, assim sucessivamente até o ultimo participante. No final 
houve uma fala sobre a importância desses momentos em família ou amigos. Houve muito interesse dos participantes com o tema proposto. 

16ª Semana 

23/04/2019 
Rua 

Descrição metodológica do encontro: Conhecer a realidade de cada um sobre a Rua que moram.  Os que fazem na rua e se ficam na rua. 
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Iniciamos a discussão com os seguintes questionamentos: o que sentem na rua, o que 
aprendem, sente medo, se divertem, quanto tempo fica na rua, têm lembrança de alguma situação vivenciada na rua? Respostas: É muito 
movimentada, perigosa e que já houve atropelamento. Há também assaltos. Que brincam muito na rua. Rua tem buracos, mas gostam muito de 
morar nesta rua. Houve relatos de dois participantes que já ofereceram drogas na rua. Há também um participante bem inseguro e que a mãe 
não deixa sair sozinho na rua. A maioria dos participantes disse que gostam de brincar na rua, andar de bicicletas, porque sentem liberdade. 
Terminamos com uma fala sobre os cuidados necessários que precisamos ter na rua. 

17ª Semana 

30/04/2019 
Viagens 

Descrição metodológica do encontro: Promover diálogo acerca de viagens realizadas pelos participantes. Descrição das impressões do técnico 
sobre o Grupo: Para este encontro o grupo foi organizado em formato de roda. Participaram 21 crianças de 7 a 12 anos. Iniciamos com um 
diálogo sobre viagens que eles já fizeram e quais gostariam de fazer. Em seguida foram realizadas duas dinâmicas para identificar quais lugares os 
participantes do grupo já conhecem e quais gostariam de conhecer. Na primeira dinâmica realizada o participante deveria através de mimica 
trazer o nome de um lugar (cidade, estado ou país). A segunda dinâmica cada um deveria completar a “bagagem” informando o que levaria em 
sua viagem, acrescentando o que os outros colegas já haviam falado. E em seguida a mesma dinâmica foi aplicada, porém em formato de 
atividade que eles fariam nesta viagem, no sentido de contar uma história. De modo geral o grupo apresentou-se interessado na atividade 
proposta. Disseram sobre suas viagens e o objetivo delas, sendo em sua maioria para visitar parentes, e também a maioria no nordeste. Alguns 
disseram sentir vontade de ir a praia e conhecer outros países. 

18ª Semana Planejamento para o 
Iniciamos o grupo questionando o que eles pensam sobre seu futuro. Grande parte do grupo relacionou futuro com o a escolha profissional. 
Realizamos uma atividade com roupas e trajes para representar o futuro citado por eles. Depois de vestidos, eles explicaram e representaram 



07/05/2019 Futuro para o grupo o que aquele traje tinha a ver com o futuro. No grupo tinha futuros médicos, empresários, professores, cozinheiros, cientistas, 
secretárias. E também com que idade isso se realizará. Foram muito criativos e participativos. O grupo apresentou grande interesse pelo tema 
proposto. 

19ª Semana 

14/05/2019 
Uma carta para o meu 

futuro 

Iniciamos o grupo questionando quem sabia o que é cápsula do tempo. Poucos sabiam, e a maioria nunca ouviu falar. Alguns disseram que é um 
objeto que nos transportam para o futuro. Então explicamos o que é e a atividade que faríamos. A proposta era escrever ou desenhar uma carta 
para ser aberta no dia 14/05/2020. Colocamos sobre a mesa, lápis de cor, canetinha, giz de cera e papel. Cada um teve liberdade para escolher o 
que iria fazer. Terminada as atividades, colocamos os trabalhos dentro de uma caixa livro, que será lacrada e guardada na estante de livros. De 
modo geral, todos se interessaram e quiseram fazer a carta. 

20ª Semana 

23/05/2019 
O que eu levo na mochila 

da vida 

Reflexão sobre os sentimentos que os envolve no cotidiano. Encontro realizado na brinquedoteca com o questionamento: se você fosse fazer uma 
viagem, o que seria necessário levar na mochila? Sugerimos que escrevessem ou desenhassem. Todos fizeram desenhos. Desenharam malas, 
mochilas e levariam dentro roupas, bolas, brinquedos, prancha, celular, carregador, fone de ouvido, guarda sol, água, etc. Após a atividade, 
perguntamos quais sentimentos teriam se seus pais resolvessem morar nesse lugar? Respostas: saudades de todos que cuidam da Bom Pastor; 
tios, lanches, brinquedoteca, amizades, respeito, carinho, brincadeiras. De modo geral, houve boa participação de todos para realizar a atividade 
proposta. Obs: Este encontro seria realizado dia 21/05/2019, alterado para dia 23/05 devido passeio com a equipe que fornece sopa. 

21ª Semana 

28/05/2019 
O que ficou de bom 

Promover diálogo acerca dos temas trabalhados durante o 4º percurso. Participaram deste encontro 18 crianças de 7 a 12 anos. Foi preparado um 
“livro” em formato de “coração em 3D”, para que as crianças desenhassem ou escrevessem aquilo que mais gostaram de falar entre os temas 
trabalhados durante este percurso. Iniciamos com um diálogo retomando os temas discutidos no período. Em seguida foi entregue o material 
para que eles desenvolvessem a atividade. Inicialmente o grupo apresentou dificuldade para compreender a atividade e foi necessário voltar os 
temas para que todos pudessem se recordar e decidir qual desenho fazer. De modo geral o grupo apresentou-se interessado na atividade 
proposta e trouxeram temas como família, viagens e a Bom Pastor em seus desenhos. 

22ª Semana 

04/06/2019 
Planejamento Quinto 

Percurso  

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

23ª Semana 

11/06/2019 
Cidadania 

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 o que 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. 

24ª Semana 

18/06/2019 
Conhecendo meu bairro 

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. 

25ª Semana 

25/06/2019 
Papel da comunidade 

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. 

26ª Semana 

02/07/2019 
Importância de ser 

cidadão  

Levando em consideração a importância de instrumentalizar crianças para que elas se reconheçam como protagonistas de sua própria história e 
possuam seu lugar de fala legitimado pela sociedade, a atividade foi estruturada de forma inicial a partir da formação de uma roda de conversa 
reflexiva, sendo mediada através de falas que incitassem a responsabilidade do sujeito como cidadão e a participação social da criança no 
processo de decisões sociopolíticas. Após as reflexões levantadas, o grupo foi convidado a pensar acerca das questões sociais existentes na 



comunidade onde moram e estruturar dois partidos pensando na importância do vereador como representante dos interesses populares e 
problematizar a significância do papel social do cidadão que reside na comunidade do bairro Jd. Novo Horizonte. A partir disso, os membros se 
dividiram em dois grupos, onde cada grupo deveria pensar em uma encenação teatral contando com a representação fictícia de um vereador, 
munícipes residentes do bairro, trabalhadores dos equipamentos e organizações: sociais, saúde, educação e do comércio em geral, ficando a 
cargo de cada participante escolher qual papel social gostaria de representar no grupo no qual faz parte. A atividade realizada possuiu resultados 
significativos, pois cada grupo trouxe ao coletivo problematizações elucidadas através do conjunto de discussões realizadas e que possibilitaram a 
construção de discursos que revelam a interpretação pessoal e coletiva dos membros em relação aos direitos sociais e reivindicação dos mesmos, 
sendo fomentados a partir da visualização das necessidades comunitárias pertinentes a realidade social de cada criança. O método foi replicado 
no período da tarde, tendo resultados semelhantes. 

27ª Semana 

09/07/2019 
Feriado - 

28ª Semana 

16/07/2019 
Atribuições do Prefeito e 

Vereadores 

Realizamos uma gincana com as crianças do grupo onde eles deveriam passar por um percurso e ao final, quem completasse antes o percurso, 
responderia uma pergunta sobre as atribuições do prefeito de Jundiaí e dos vereadores. Uma pontuação foi montada na lousa e as equipes 
realizaram o percurso muitas vezes. Cada participante participou da atividade no mínimo cinco vezes. As crianças do grupo da manhã mostraram 
saber informações básicas sobre o prefeito e vereadores, porém, quando o assunto são as atribuições de cada um, existe muita confusão. O grupo 
foi importante para trazer informações relevantes sobre as atribuições de cada um. 

29ª Semana 

23/07/2019 
Eleições e atribuições 

Buscamos transmitir às crianças como se procede à organização das campanhas eleitorais, e qual é o papel de cada um como cidadão 
protagonista deste processo. Para realização deste encontro, como nesse período contamos com a presença de poucas crianças no serviço, 
fizemos uma explicação da formação dos partidos políticos. Inicialmente o grupo escolheu entre as perguntas realizadas quais eles mais se 
identificavam, ao final estas perguntas já os direcionava para os partidos. Após isso, foi explicado que um representante é sempre escolhido 
dentro do partido para que possa concorrer as eleições. O grupo em geral demonstrou facilidade em entender o mecanismo dos partidos e das 
eleições. De modo geral o grupo apresentou consciência de como processe o processo e a importância que cada um tem como cidadão. 

30ª Semana 

30/07/2019 
Processo de eleição e 

urna 

Realizamos uma apresentação em vídeo para mostrar para as crianças o processo de eleição e urna de uma cidade. Encontramos um vídeo lúdico 
feito pelo Ministério Público Federal e após a apresentação do vídeo realizamos perguntas abertas para que as crianças pudessem falar sobre 
seus conhecimentos. Durante as respostas as crianças mostraram ter pouco conhecimento acerca do processo de eleição e urna de uma cidade. 
Poucos já foram a uma eleição acompanhar os pais nas votações. A curiosidade por saber como funciona o processo de escolha é grande entre as 
crianças do período da manhã. 

31ª Semana 

06/08/2019 
Como me vejo no futuro 

Buscamos transmitir às crianças de maneira lúdica como suas escolhas impactam em cada etapa de sua vida, proporcionando adquirir 
experiências a cada obstáculo enfrentado, visando enfatizar as consequências de cada uma dessas escolhas principalmente como cidadão.  Para 
realização deste encontro, desenvolvemos um desafio lúdico que continha uma série de obstáculos, cada um deles com um tema, e ao enfrentá-
los o participante podia escolher um item que correspondia as seguintes virtudes: inteligência, sabedoria, criatividade, responsabilidade, 
maturidade e resiliência. O primeiro obstáculo foi o desemprego que estava ao final de uma amarelinha. O segundo obstáculo era filhos 
(buscamos neste momento refletir sobre as complicações da gravidez na adolescência), este estava após um embaraço de barbante que eles 
precisavam atravessar sem encostar. E ao final tinham outros dois obstáculos, sendo eles doença e morte que estavam em duas distâncias 
diferentes de uma caixa (cesta), a qual eles deveriam acertar com uma pequena bola.  O grupo apresentou dificuldade ao iniciar a atividade e foi 
necessário retomar a explicação, porém rapidamente desenvolveram o percurso, fazendo as escolhas de suas “virtudes”. Cada integrante 
apresentou muita atenção ao escolher as virtudes. E ao finalizar o percurso, abrimos uma discussão sobre o que entenderam, e alguns falaram 
sobre a importância de superação aos obstáculos e não deixar que eles os desanimem. Também mencionaram a importância de cada virtude e 
como podem ser “uma pessoa melhor” se as tiverem.  

32ª Semana 

13/08/2019 
A família que eu quero 

Buscamos de maneira lúdica compreender quais os olhares das crianças para suas famílias, avaliando os aspectos positivos e negativos que estas 
atribuem aos que a compõe. Para realização deste encontro, utilizamos a criação de um quebra-cabeça desenvolvido pelas próprias crianças, 
contendo o desenho das suas famílias. Inicialmente o grupo separou os materiais de sua preferência para começar a atividade (lápis, canetinha, 
giz de cera), em seguida foi orientado que no verso do quebra-cabeça todos desenhassem “a família que querem” (utilizamos nesta orientação, a 
fala de que a família poderia ser a que eles já tem ou que gostariam de ter, com o objetivo de avaliar as questões subjetivas de cada integrante). 
De modo geral o grupo desenvolveu a atividade demonstrando entusiasmo para ver o quebra-cabeça finalizado. Alguns tiveram dificuldade de 
preencher a folha toda, o que ocasionou peças do quebra-cabeça em branco, no entanto conseguiram montar todas as peças. A maioria 



desenhou sua família atual, incluindo a si mesmo. 

33ª Semana 

20/08/2019 
A escola que eu quero 

para o futuro 

Buscamos através do teatro, desenvolver junto às crianças a reflexão sobre as possibilidades da escola no futuro, considerando necessidades de 
melhora nos aspectos positivos e mudança nos aspectos negativos. Para realização deste encontro, utilizamos um painel dividido em duas partes, 
sendo elas: “O que a escola tem de bom” e “O que a escola tem de ruim”. Em seguida elas deveriam montar uma peça de teatro, encenando a 
escola do futuro. A princípio fizemos uma discussão ampla sobre a escola atual, suas características, dificuldades e desafios. Durante a discussão 
os aspectos positivos e negativos foram surgindo e as crianças o organizaram na divisão proposta. Em seguida foi sugerido que utilizassem os 
aspectos positivos para encenar a escola que gostariam de ver no futuro. O grupo apresentou bastante aversão ao tema “escola”, usando o termo 
“chata” ao dizer sobe suas experiências na mesma, além de apresentarem dificuldade de elaboração da peça teatral no quesito escola do futuro, 
pois durante a encenação trouxeram aspectos relacionados à escola atual, inclusive inserindo características que disseram considerar “chato”, 
como a autoridade do professor. Foi necessário mediação do Técnico para elucidar o objetivo da atividade, mas de modo geral o grupo 
compreendeu o intuito da atividade proposta. 

34ª Semana 

27/08/2019 
Avaliação e construção 

Encontro realizado para avaliar os encontros já realizados no percurso e verificar quais tipos de atividades as crianças gostam mais para que sejam 
adaptadas aos próximos temas. 

35ª Semana 

03/09/2019 
O bairro que eu quero 

Buscamos desenvolver junto às crianças uma discussão acerca dos pontos positivos e negativos que observam no bairro, e quais seriam as 
possíveis mudanças para torná-lo melhor. Para esta discussão usamos de uma dinâmica de memória, onde em um formato de roda cada 
participante deveria na primeira rodada falar aspectos negativos, cada um dizendo um e sequencialmente o colega ao lado repetia e acrescentava 
outro aspecto, tendo o ultimo participante que repetir tudo que foi falado pelos colegas. A rodada seguinte falava sobre os aspectos positivos. 
Percebemos que o grupo apresentou facilidade de memorização, tendo apenas dificuldade esporádica referente à ordem em que os aspectos 
eram ditos. Também tiveram maior facilidade em falar sobre os aspectos negativos, sendo estes relacionados a características físicas do bairro, 
enquanto os aspectos positivos eram relacionados às relações estabelecidas com família, amigos e conhecidos. De modo geral o grupo 
apresentou consciência das demandas do bairro, e inconformidade com a não solução por parte dos órgãos responsáveis para resolver os 
problemas apresentados pelo bairro. 

36ª Semana 

10/09/2019 
A cidade que eu quero 

para o futuro 

Dinâmica feita com tinta guache em papel pardo esticado em uma mesa. As crianças foram orientadas sobre o que é um município e estimuladas 
a desenharem, de forma livre, o que imaginam e desejam para nossa cidade no futuro. Todos participaram ativamente da dinâmica e 
conseguiram transmitir através dos desenhos, as carências que têm hoje de um hospital de qualidade, uma escola com melhores estruturas áreas 
de diversão, como parques, jardins e quadras poliesportivas. Observamos uma disputa entre eles de quem fazia o desenho mais bonito, alguns 
fizeram mais que um desenho. De um modo geral, o grupo entendeu a proposta e demonstrou grande interesse em executar a atividade. 

37ª Semana 

17/09/2019 
O país que eu quero para 

o futuro 

Foram utilizados dois recursos para desenvolvimento desta atividade, tendo como objetivo desenvolver nas crianças através desses recursos a 
capacidade de pensar suas responsabilidades enquanto cidadão para o crescimento do país. O primeiro recurso utilizado foi uma atividade que 
visava fazer uma retrospectiva dos encontros já trabalhados, sendo mapas onde eles deveriam procurar o bairro onde se localiza a instituição, em 
seguida mapa da cidade dentro do Estado de São Paulo e por fim um quebra-cabeça do Brasil, onde estado e cidade eram identificados. Ao final 
de cada passo da atividade proposta dialogamos sobre os representantes políticos, seus papéis e nossas responsabilidades enquanto cidadão. Em 
seguida dividimos em tópicos os aspectos positivos e negativos do país, e depois de terminado, foi entregue uma bexiga para cada criança (sendo 
esta representada pelos aspectos positivos) e orientado que deveriam enchê-la e amarra-la, e em formato de roda começar a empurrá-las para 
cima, o mediador ia tirando cada um dos participantes do jogo e os que permaneciam deveriam dar conta de manter as bexigas no alto sem 
segura-las, apenas empurrando-as para cima. Propositalmente as bexigas caíram.  Encerramos com a reflexão da importância da sociedade estar 
em unidade lutando para que o país tenha seus recursos positivos assegurados, e que para isso não podemos nos anular enquanto cidadão. O 
grupo apresentou-se entusiasmado com as dinâmicas propostas, foram participativos ao relatarem ambos os aspectos (positivos e negativos) e 
trouxeram insatisfação com questões apresentadas pelo bairro. Tiveram dificuldade para entender a dinâmica da bexiga, sendo necessário 
recomeçar duas vezes, mas ao final com a reflexão proposta conseguiram compreender seu objetivo.  De modo geral o grupo apresentou-se 
inteirado e consciente das questões discutidas, sendo necessárias reflexões mais amplas acerca de questões que transcendam o bairro que vivem, 
visto que nas que realizamos até o presente momento eles conseguem fazer maioritariamente associações com o espaço onde vivem. 

38ª Semana 

24/09/2019 
Como buscar o que eu 

quero 

Para realização dessa proposta foi utilizada uma atividade com barbante, com o objetivo de construir possíveis caminhos para realização dos 
objetivos apresentados. A atividade sugeria que cada uma das crianças no momento que segurasse um pedaço do barbante, dissessem quais 
eram seus objetivos para o futuro e como pensaria em concretizá-lo e em seguida entregasse o rolo de barbante para outro participante sem 
soltar o pedaço que segurava, dessa forma criou-se um formato de rede. O grupo falou de profissões que gostariam de seguir, sobre o desejo de 



formar famílias, alguns disseram sobre entrar em uma universidade, e a cada fala criavam um pedaço da rede. Ao final era possível visualizar uma 
grande rede, com os barbantes cruzados. Dessa forma foi realizada a reflexão acerca do formato em que essa rede foi construída, como era 
importante todos os pedaços (assim como o mapa do encontro anterior), e foi realizada a reflexão de que as linhas cruzadas poderiam 
representar os caminhos que vão se cruzando e com isso o quanto uns precisam dos outros para alcançar seus objetivos, portanto o trabalho em 
unidade é tão importante. Esta reflexão trouxe silencio para o grupo, seguido de falas de concordância e outras sugestões para o formato da rede, 
onde falavam de profissões que trabalham juntas, pessoas que se tornam parentes ao formarem famílias, fazendo relação às linhas que se 
cruzam. O grupo também falou das vezes que precisaram uns dos outros com algum problema, ou para brincarem juntos, houve também uma 
fala de uma das assistidas que disse ter precisado em um momento de dificuldade de umas das funcionárias da associação. De modo geral o 
grupo apresentou-se interessado na atividade e bastante atento as reflexões que eram construídas. 

39ª Semana 

01/10/2019 
Meu futuro está em 

minhas mãos 

Este encontro foi preparado para que as crianças exteriorizassem em um painel na Instituição o que foi discutido ao longo dos encontros deste 
percurso. Essa proposta tinha como objetivo transferir para o painel, através do uso de tinta, as mãos das crianças, formando o desenho de uma 
árvore.  Considerando que um dos temas mais discutidos foi o cuidado com o meio ambiente e simbolizando que o mesmo depende de cada um 
de nós. O grupo todo e os funcionários da instituição participaram da atividade, podendo resultar no formato de uma grande árvore colorida. De 
modo geral foi possível transferir de maneira simbólica os aspectos discutidos nos encontros, e o grupo apresentou empolgação em desenvolver a 
atividade, além de entusiasmo com o método utilizado para realização desta.  

40ª Semana 

08/10/2019 
Avaliação Nessa data foi realizada uma avaliação do percurso anterior. 

41ª Semana 

15/10/2019 
Meu grupo, minha 

história 

Para este encontro foi proposto que as crianças sorteassem uma palavra e fizessem uma peça teatral onde esta palavra pudesse aparecer. A 
atividade tinha como objetivo proporcionar que as crianças resgatassem as memorias dos encontros realizados, das amizades que construíram ao 
longo do tempo que estão participando das atividades e falassem sobre seus sentimentos com relação a estas lembranças. O grupo inicialmente 
teve dificuldade em inserir a palavra sorteada na encenação. Mas no decorrer da atividade conseguiu elaborar situações importantes sobre o 
convívio com os colegas. Foi falado sobre a importância que uns tem para os outros, e como estar em grupo tem possibilitado a eles momentos 
felizes. De modo geral, o grupo demonstrou afeto ao relatar os momentos que passam na Instituição.  

42ª Semana 

22/10/2019 
Amizade que fica 

A dinâmica utilizada para trabalhar o tema proposto foi a batata quente. A criança que ficasse com a “batata” deveria dizer o que entende por 
amizade, e falar sobre o que gosta em algum amigo. O objetivo do encontro era proporcionar as crianças o contato com sentimentos positivos 
relacionados aos laços e amizade construídos durante as atividades que eles participam. A atividade aconteceu com bastante animação, e as 
crianças trouxeram falas importantes uns sobre os outros, sendo dessa forma possível perceber o vínculo afetivo estabelecido. No geral o grupo 
apresentou-se entrosado e demonstrando interesse pelas falas uns dos outros.  

43ª Semana 

29/10/2019 
Vamos Voar 

Para esta proposta contamos com uma atividade onde as crianças deveriam escrever em uma folha o que esperam para o futuro e em seguida 
criar um avião de papel com esta folha. A atividade tinha como objetivo observar quais são as expectativas das crianças para o término do 
percurso, quais são os planos para o futuro e em que os encontros puderam colaborar para essas expectativas. O grupo demonstrou muitas 
expectativas positivas para o futuro, alguns disseram sobre formar família, alguns sobre quais profissões irão seguir. No entanto houveram falas 
atribuídas a mudanças ou acontecimentos esperados para curto prazo. As crianças desenvolveram a atividade seguindo a proposta, porém 
preferiram não trocar os aviões conforme sugerido no início da proposta. No geral foi possível perceber que o grupo tem poucas perspectivas a 
curto prazo, mas que fantasiam um futuro positivo e promissor.  

44ª 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. 

45ª 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.  

46ª 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. 

47ª 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. 

48ª Semana 

03/12/2019 
Alternativas Possíveis 

Para esse encontro foi realizada uma atividade que continha alguns obstáculos. Os participantes deveriam se dividir em duas equipes e a cada 
desafio superado seria pontuado. A atividade iniciou-se com o arremesso de uma bola em um cesto, de uma distância considerável, em seguida 
quem passava por essa fase deveria atravessar por baixo uma corda que estava esticada a aproximadamente 50 centímetros do chão sem toca-la 
e correr para uma cadeira que tinha uma caneta e um papel em branco, nesse papel o participante deveria colocar qual seria o local que iria caso 
não houvesse a Instituição. Esse papel deveria ser colocado em um saquinho colado no centro da lousa, e o participante voltava para perto da 
cadeira, sorteava uma tirinha com uma frase e deveria avaliar se a mesma era positiva ou negativa e colocar no respectivo saquinho. O grupo foi 
claro com as respostas, porém apresentaram dificuldade em encontrar outro lugar para estarem no dia a dia. Alguns colocaram casa de algum 
parente próximo, outros colocaram espaços que o bairro possuí, como um campinho improvisado e foi necessário mediação para lembra-los de 
outros equipamentos que também oferecem atividades. 

49ª Semana 

10/12/2019 
Alternativas Possíveis 

O encontro foi realizado com 21 participantes. Nesse encontro demos continuidade ao tema “Alternativas Possíveis”, porém, desta vez usamos 
outra dinâmica. Dividimos os participantes em 02 duplas, cada dupla retirava de um saco u papel contendo um serviço ou espaço que a cidade 
oferece como alternativa pós-percurso, tais como: Biblioteca Municipal, Projeto Guri, Centro de Línguas e etc. Assim que sorteado, a dupla tinha 
que explicar que tipo de serviço ou atividade é oferecido no espaço citado, se acertassem ganhavam 01 ponto. A dupla que obteve mais pontos 
foi a vitoriosa dessa competição. 

50ª Semana 

17/12/2019 

Despedida 

(Até breve) 

A finalização do percurso foi realizada com um Sarau onde todas as atividades dos projetos que aconteceram na Instituição foram expostas. Além 
de apresentações de música, dança contação de fábulas, poesias de autoria dos participantes e Stand Up. Também foram expostas as atividades 
realizadas durante o sexto Percurso: O Grupo Voou. O envolvimento do grupo foi significativo, contribuído para a realização de um evento 
emocionante.   

Encontros realizados – Grupo de 7 a 12 anos – Novo Horizonte - Grupo Amar 

Semanas/Atividades 
Encontro Socioeducativo 

Local: Bom Pastor 
Descrição das Atividades 

9ª Semana 
07/03/2019 

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.       

10ª Semana 
14/03/2019 

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 tem 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. 

11ª Semana 
21/03/2019 

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: 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. 

12ª Semana 
28/03/2019 

Quais possibilidades? 

Descrição metodológica do encontro: Atividades de curtigrama 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. 

13ª Semana 
04/04/2019 

Família 

Descrição metodológica do encontro: Dinâmica usando balões com uma bala dentro e palavras positivas sobre o convívio familiar. Descrição das 
impressões do técnico sobre o Grupo: Por fora cada criança escreveu palavras negativas que acontecem em suas casas. Iniciamos o grupo 
perguntando:  Quantas e quais pessoas moram na sua casa? Quem você mais gosta e menos gosta e por quê?  Grande parte dos participantes 
relataram brigas entre pai e mãe. A maioria relatou afeto pela mãe, pois ela é a pessoa que os protege. E o pai a figura dominadora e as vezes 
violentos. E os irmãos, os chatos da história, por conta de brigas e divisão de tarefas. Houve relato de um participante que apanha da irmã, 
sangrou a boca a até mostrou a boca machucada. Em seguida realizamos a dinâmica: Cada um pegou um balão e nele escreveram palavras 
negativas como: briga, ódio, desprezo, solidão, infeliz, tristeza. Brincaram um pouco, os balões caíram e se misturaram. Cada um escolheu um 
balão, estourou e viram o que estava escrito dentro. Cada um disse o que estava escrito fora e dentro. Ficaram surpresos, porque normalmente a 
palavra era oposta. Ex: solidão e carinho. Todos pararam para ouvir o que o colega tinha a dizer. O grupo entendeu bem a proposta do tema e 
participaram ativamente.  

14ª Semana 
09/04/2019 

Escola 

Descrição metodológica do encontro: Reflexão sobre convívio na escola, participação e comportamento no ambiente escolar. Descrição das 
impressões do técnico sobre o Grupo: Entregamos duas folhas de sulfite para os participantes. Na primeira folha deveriam escrever desenhar o 
que não gostam na escola e na segunda como eles gostariam que fosse. Iniciamos o grupo desenhando o que foi proposto. Alguns desenharam e 
outros escreveram. O que não gostam na escola?  Professores que gritam muito, escola feia, sem pintura, malconservada, colegas chatos, 
merenda ruim. Perguntamos: O que mudariam? Que a direção desse ouvido às suas reclamações, que houvesse respeito por parte dos 
professores.  E que não houvesse Bullying, preconceito e que nenhuma criança se sinta isolada no ambiente escolar.  Essas explicações deram 
mostrando os seus desenhos ou lendo o texto que escreveram. Encerramos o grupo com uma fala sobre a importância da escola na nossa vida, 
que todo conhecimento e crescimento vêm da escola. Todos participaram e contribuíram para o andamento do grupo no tema proposto.  

15ª Semana 
23/04/2019 

Outros grupos (Igreja, 
esporte, lazer 

Descrição metodológica do encontro: Despertar interesse por lazer, esporte e outras atividades para realizar em família ou grupos de amigos.  
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Iniciamos as atividades questionando o grupo sobre o que fazem quando não estão na Bom 
Pastor ou na escola, nos finais de semana. Alguns disseram que lazer é passeio, piscina, jogar bola na rua, jogar vídeo game e viagens. Outros 
disseram que adoram brincar na rua. Alguns também disseram que não fazem nada, que os pais não saem de casa. Mas gostariam de passear em 
parques e praias. Em seguida fizemos uma dinâmica, batata quente.  Ao som de uma música, passava uma bola de mão em mão, quando a música 
parava a criança falava um lazer que gosta, mesmo que não realiza. Cada um que respondia, saía da brincadeira, assim sucessivamente até o 
ultimo participante. No final houve uma fala sobre a importância desses momentos em família ou amigos. Houve muito interesse dos 
participantes com o tema proposto. 

16ª Semana 
25/04/2019 

Rua 

Descrição metodológica do encontro: Conhecer a realidade de cada um sobre a Rua que moram.  O que fazem na rua e se ficam na rua. 
Descrição das impressões do técnico sobre o Grupo: Iniciamos a discussão com os seguintes questionamentos: o que sentem na rua, o que 
aprendem, sentem medo, se divertem, quanto tempo ficam na rua, têm lembrança de alguma situação vivenciada na rua, tem alguma brincadeira 
de rua que vocês mais gostam? Respostas: alguns disseram ter medo da rua, mas gostam muito de brincar, pois têm muita liberdade. E que a rua 
é muito perigosa, muito movimentada, e que já houve atropelamento. Há também assaltos. Mesmo assim andam de bicicleta e brincam muito na 



rua. Realizamos uma dinâmica com bola, onde cada participante segurava a bola e respondia a pergunta: Pra você a rua é? Respondia e escolhia 
outro participante pra responder. As respostas foram: divertida, perigosa, asfaltada, tranquila, cheia de buraco, sem graça, quente, fria. As 
respostas foram bem diversificadas, através do olhar de cada participante. Terminamos com uma fala sobre os cuidados necessários que 
precisamos ter na rua. 

17ª Semana 
02/05/2019 

Viagens 

Promover diálogos acerca de viagens realizadas ou que desejam realizar. Organizamos o grupo em forma de roda com 18 participantes. Iniciamos 
um diálogo sobre o tema proposto. Compartilharam histórias de suas viagens e também ás que gostariam de realizar. E também houve 
participante que nunca fizeram nenhum tipo de viagem, mas sonham com isso. Os que já viajaram, na sua maioria foram para o nordeste visitar 
um parente. E alguns viajaram de avião. Realizamos uma dinâmica.  Com mímicas, eles representavam o lugar que gostariam de conhecer e o 
grupo tinha que adivinhar. Fizeram mímica da Estátua da Liberdade, Torre Eifel, Cristo Redentor, praia e muitos outros lugares. O grupo 
demonstrou muito interesse pelo tema proposto e realizaram as atividades com muito entusiasmo. 

18ª Semana 
09/05/2019 

Planejamento para o 
Futuro 

Refletir as perspectivas de futuro dos participantes do grupo. Iniciamos o grupo com 18 participantes, questionando o que eles pensam sobre seu 
futuro. As respostas foram, em geral, sobre futuro profissional. Após essa reflexão, foi proposta uma atividade, onde eles se vestiam de acordo 
com o futuro já dito por eles. Grande maioria se vestiu de acordo com a profissão escolhida. Cada um explicava para o grupo qual seria sua 
profissão e com que idade imaginava que seria isso. Porém, duas crianças não vê o futuro como as outras crianças. Uma se vestiu como uma 
pessoa idosa e representou dizendo que só se vê assim. O irmão se vestiu com roupa caindo e disse que será pobre, mas gostaria de ser rico. 
Houve grande interação por parte do grupo, tornando o bastante interessante e engraçado. 

19ª Semana 
16/05/2019 

Uma carta para o meu 
futuro 

Escrever uma carta ou fazer desenho para ser aberta daqui um ano. Iniciamos o grupo questionando quem sabia o que é cápsula do tempo. 
Poucos sabiam, a maioria nunca ouviu falar.  Então explicamos o que é e a atividade que faríamos. A proposta era escrever ou desenhar uma carta 
para ser aberta no dia 16/05/2020. Colocamos sobre a mesa, lápis de cor, canetinha, giz de cera e papel. Cada um teve liberdade para escolher o 
que iria fazer. Terminada as atividades, colocamos os trabalhos dentro de uma caixa livro, que será lacrada e guardada na estante de livros. Todos 
se envolveram bastante com a atividade proposta. 

20ª Semana 
23/05/2019 

O que eu levo na mochila 
da vida 

Reflexão sobre os sentimentos que os envolve no cotidiano. Iniciamos o grupo com a proposta de desenhar ou escrever o que levariam numa 
mochila para uma viagem. Respostas: roupas, roupas íntimas, perfumes, maquiagem, creme corporal e de cabelo, toalha, cobertor, calçados, 
celular, etc. Em seguida perguntamos: E se seus pais resolvessem morar nesse lugar, quais os sentimentos que levariam? Brincadeiras, diversão, 
compaixão, as tias, jogos, lanches, amigos, Bom Pastor, livros, amor, atividades realizadas na Bom Pastor, educação, carinho que todos tem por 
nós.  De modo geral, a participação das crianças foram intensas e criativas. Envolveram-se muito com a atividade proposta. 

21ª Semana 
30/05/2019 

O que ficou de bom 

Recordar todos os temas abordados durante o 4º percurso. Iniciamos o grupo relembrando os temas abordados e quais foram os mais 
importantes para cada um. Os mais lembrados foram os temas Escola, Família, Uma carta para o meu eu do futuro. Preparamos um livro em 
formato de coração 3D. A proposta era desenhar ou escrever sobre o tema que mais chamou a atenção de cada um. Como tiveram dificuldade em 
lembrar, falamos um pouco de cada um, para facilitar a atividade. Esses trabalhos serão expostos no dia do sarau. De modo geral, os participantes 
foram bastante criativos na confecção do livro. 

22ª Semana 
04/06/2019 

Planejamento Quinto 
Percurso  

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

23ª Semana 
11/06/2019 

Cidadania 

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. 

24ª Semana 
18/06/2019 

Conhecendo meu bairro 

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. 

25ª Semana 
25/06/2019 

Papel da comunidade 

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. 

26ª Semana 
02/07/2019 

Importância de ser 
cidadão  

Levando em consideração a importância de instrumentalizar crianças para que elas se reconheçam como protagonistas de sua própria história e 
possuam seu lugar de fala legitimado pela sociedade, a atividade foi estruturada de forma inicial a partir da formação de uma roda de conversa 
reflexiva, sendo mediada através de falas que incitassem a responsabilidade do sujeito como cidadão e a participação social da criança no 
processo de decisões sociopolíticas. Após as reflexões levantadas, o grupo foi convidado a pensar acerca das questões sociais existentes na 
comunidade onde moram e estruturar dois partidos pensando na importância do vereador como representante dos interesses populares e 
problematizar a significância do papel social do cidadão que reside na comunidade do bairro Jd. Novo Horizonte. A partir disso, os membros se 
dividiram em dois grupos, onde cada grupo deveria pensar em uma encenação teatral contando com a representação fictícia de um vereador, 
munícipes residentes do bairro, trabalhadores dos equipamentos e organizações: sociais, saúde, educação e do comércio em geral, ficando a 
cargo de cada participante escolher qual papel social gostaria de representar no grupo no qual faz parte. A atividade realizada possuiu 
resultados significativos, pois cada grupo trouxe ao coletivo problematizações elucidadas através do conjunto de discussões realizadas e que 
possibilitaram a construção de discursos que revelam a interpretação pessoal e coletiva dos membros em relação aos direitos sociais e 
reivindicação dos mesmos, sendo fomentada a partir da visualização das necessidades comunitárias pertinentes a realidade social de cada 
criança. O método foi replicado no período da tarde, tendo resultados semelhantes. 

27ª Semana 
09/07/2019 

Feriado - 

28ª Semana 
16/07/2019 

Atribuições do Prefeito e 
Vereadores 

Realizamos uma gincana com as crianças do grupo onde eles deveriam passar por um percurso e ao final, quem completasse antes o percurso, 
responderia uma pergunta sobre as atribuições do prefeito de Jundiaí e dos vereadores. Uma pontuação foi montada na lousa e as equipes 
realizaram o percurso muitas vezes. Cada participante participou da atividade no mínimo quatro vezes. A disparidade com o grupo da manhã se 
dá pelo grupo da tarde ser maior. As crianças do grupo da tarde mostraram saber informações básicas sobre o prefeito e vereadores, o nível de 
conhecimento mostrou-se maior nesse grupo, inclusive por saberem o nome de vários atores políticos da cidade, principalmente os que atuam de 
maneira mais concentrada na região oeste. 

29ª Semana 
23/07/2019 

Eleições e atribuições 

Buscamos transmitir às crianças de maneira lúdica como se procede à organização das campanhas eleitorais, e qual é o papel de cada um como 
cidadão protagonista deste processo. Para realização deste encontro, contamos com o auxílio da criação de uma dinâmica que pôde facilitar a 
explicação da formação dos partidos políticos. Após divisão do grupo em três “partidos” (azul, amarelo e verde), começamos uma eleição. 
Inicialmente o grupo escolheu entre as perguntas realizadas quais eles mais se identificavam, ao final estas perguntas já os direcionava para os 
partidos. Após divisão dos grupos, foi solicitado que eles escolhessem alguém do partido que pudesse representa-los na eleição. Definidos os 
candidatos, começamos o processo eleitoral, contando com um debate onde cada concorrente deveria responder a pergunta: Como presidente 
qual projeto de melhoria você faria? E os eleitores escolheram o representante que apresentou a melhor proposta. O grupo em geral demonstrou 
facilidade em organizar-se. Apresentaram bom desempenho nas falas em todas as etapas da dinâmica desde a divisão de partidos, campanha até 
o momento da eleição. Demonstraram conhecimento em alguns aspectos, em outros foi necessário intervenção dos mediadores. De modo geral o 
grupo apresentou consciência de como processe o processo e a importância que cada um tem como cidadão.  

30ª Semana 
30/07/2019 

Processo de eleição e 
urna 

Realizamos uma apresentação em vídeo para mostrar para as crianças o processo de eleição e urna de uma cidade. Encontramos um vídeo lúdico 
feito pelo Ministério Público Federal e após a apresentação do vídeo realizamos perguntas abertas para que as crianças pudessem falar sobre 
seus conhecimentos. Durante as respostas as crianças mostraram ter conhecimento moderado acerca do processo de eleição e urna de uma 
cidade. Alguns já foram a uma eleição acompanhar os pais nas votações. A curiosidade por saber como funciona o processo de escolha é grande 
entre as crianças do período da tarde. As respostas certas sobre esse processo se concentraram em alguns integrantes mais velhos, que estão na 
faixa etária próxima aos 12 anos.  

31ª Semana Como me vejo no futuro Buscamos transmitir às crianças de maneira lúdica como suas escolhas impactam em cada etapa de sua vida, proporcionando adquirir 



06/08/2019 experiências a cada obstáculo enfrentado, visando enfatizar as consequências de cada uma dessas escolhas principalmente como cidadão. Para 
realização deste encontro, desenvolvemos um desafio lúdico que continha uma série de obstáculos, cada um deles com um tema, e ao enfrentá-
los o participante podia escolher um item que correspondia as seguintes virtudes: inteligência, sabedoria, criatividade, responsabilidade, 
maturidade e resiliência. O primeiro obstáculo foi o desemprego que estava ao final de uma amarelinha. O segundo obstáculo era filhos 
(buscamos neste momento refletir sobre as complicações da gravidez na adolescência), este estava após um embaraço de barbante que eles 
precisavam atravessar sem encostar. E ao final tinham outros dois obstáculos, sendo eles doença e morte que estavam em duas distâncias 
diferentes de uma caixa (cesta), a qual eles deveriam acertar com uma pequena bola. Para este grupo foi realizada uma adaptação devido o 
número de participantes. O grupo foi dividido em duas equipes, e a equipe decidia o participante que enfrentaria cada obstáculo em menor 
tempo. E por fim deixamos que um de cada equipe enfrentasse o percurso completo em caso de empate, o que se fez necessário. O grupo 
apresentou entusiasmo ao realizar a atividade e rapidamente desenvolveram o percurso, fazendo as escolhas de suas “virtudes”. Cada integrante 
deste grupo apresentou muita atenção ao escolher as virtudes, buscando justificativas para suas escolhas. E ao finalizar o percurso, abrimos uma 
discussão sobre o que entenderam. Alguns falaram sobre o propósito de ter cada virtude e como elas podem ser praticadas no cotidiano.  

32ª Semana 
13/08/2019 

A família que eu quero 

Buscamos de maneira lúdica compreender quais os olhares das crianças para suas famílias, avaliando os aspectos positivos e negativos que estas 
atribuem aos que a compõe. Para realização deste encontro, utilizamos a criação de um quebra-cabeça desenvolvido pelas próprias crianças, 
contendo o desenho das suas famílias. Inicialmente o grupo separou os materiais de sua preferência para começar a atividade (lápis, canetinha, 
giz de cera), em seguida foi orientado que no verso do quebra-cabeça todos desenhassem “a família que querem” (utilizamos nesta orientação, a 
fala de que a família poderia ser a que eles já têm ou que gostariam de ter, com o objetivo de avaliar as questões subjetivas de cada integrante).O 
grupo desenvolveu a atividade cuidadosamente, com desenhos bem criativos. Apresentaram preocupação em fazer caprichosamente o quebra-
cabeça e ao vê-lo finalizado demonstraram entusiasmo para montá-lo. Ao final, solicitaram que pudessem levar o quebra-cabeça embora. 

33ª Semana 
20/08/2019 

A escola que eu quero 
para o futuro 

Buscamos através do teatro, desenvolver junto às crianças a reflexão sobre as possibilidades da escola no futuro, considerando necessidades de 
melhora nos aspectos positivos e mudança nos aspectos negativos. Para realização deste encontro, utilizamos um painel dividido em duas partes, 
sendo elas: “O que a escola tem de bom” e “O que a escola tem de ruim”. Em seguida elas deveriam montar uma peça de teatro, encenando a 
escola do futuro. A princípio fizemos uma discussão ampla sobre a escola atual, suas características, dificuldades e desafios. Durante a discussão 
os aspectos positivos e negativos foram surgindo e as crianças o organizaram na divisão proposta. Em seguida foi sugerido que utilizassem os 
aspectos positivos para encenar a escola que gostariam de ver no futuro. Inicialmente já foi possível identificar no grupo a dificuldade de falar 
sobre o contexto escolar, devido à aversão em massa apresentada. Em maioria o grupo disse não gostar da escola, e aproveitando esta fala 
iniciamos a discussão falando sobre os aspectos negativos considerado por eles, que tornam o ambiente aversivo. Aos poucos foram surgindo 
aspectos positivos, e foi possível fazer a divisão para elaboração da proposta. Em seguida foi solicitado que o grupo se organizasse para realização 
da peça teatral. O grupo apresentou-se resistente ao tema, porém encontrou na atividade a possibilidade de expor as inúmeras queixas sobre a 
escola, considerando aspectos físicos relacionados a manutenção do prédio, materiais faltantes ou inexistentes e postura dos funcionários. Ao 
desenvolver o teatro expuseram exatamente as questões que tornam a escola negativa no ponto de vista do grupo e foi necessário mediação do 
Técnico para voltar à atenção deles para a proposta que era a “escola do futuro”. De modo geral foi possível construir um olhar sobre as 
necessidades apresentadas pela escola.  

34ª Semana 
27/08/2019 

Avaliação e construção 
Encontro realizado para avaliar os encontros já realizados no percurso e verificar quais tipos de atividades as crianças gostam mais para que sejam 
adaptadas aos próximos temas. 

35ª Semana 
03/09/2019 

O bairro que eu quero 

Buscamos desenvolver junto às crianças uma discussão acerca dos pontos positivos e negativos que observam no bairro, e quais seriam as 
possíveis mudanças para torná-lo melhor. Para esta discussão usamos de uma dinâmica de memória, onde em um formato de roda cada 
participante deveria na primeira rodada falar aspectos negativos, cada um dizendo um e sequencialmente o colega ao lado repetia e acrescentava 
outro aspecto, tendo o ultimo participante que repetir tudo que foi falado pelos colegas. A rodada seguinte falava sobre os aspectos positivos. O 
grupo apresentou dificuldade para compreender como se dava a dinâmica. Mas após a explicação foi possível desenvolvê-la. Houve dificuldade de 
memorização devido a quantidade de crianças ser maior, e com isso também maior o número de aspectos a serem decorados. Porém tiveram 
facilidade em falar sobre os aspectos positivos e negativos do bairro. De modo geral o grupo da tarde, bem como o da manhã, apresentou 
consciência das demandas do bairro, e inconformidade com a não solução por parte dos órgãos responsáveis para resolver os problemas 
apresentados pelo bairro. 

36ª Semana 
10/09/2019 

A cidade que eu quero 
para o futuro 

Expandir a visão de territorialidade. Dinâmica feita com tinta guache em papel pardo esticado em uma mesa. As crianças foram orientadas sobre 
o que é um município e estimuladas a desenharem, de forma livre, o que imaginam e desejam para nossa cidade no futuro. Todos participaram 



ativamente da dinâmica e conseguiram transmitir através dos desenhos, as carências que têm hoje de um hospital de qualidade, uma escola com 
melhores estruturas áreas de diversão, como parques, jardins e quadras poliesportivas. Um diferencial observado com esse grupo foi que alguns 
se reuniram para fazerem a atividade juntos, criando uma cidade com todos os equipamentos públicos. De um modo geral, o grupo entendeu a 
proposta e demonstrou grande interesse em executar a atividade.  

37ª Semana 
17/09/2019 

O país que eu quero para 
o futuro 

Para desenvolvimento deste encontro, o recurso utilizado foi a montagem de um quebra-cabeça do país e colagem de palavras acerca das 
demandas observadas por eles sobre as possíveis melhorias a se fazer pelo país. Na atividade proposta eles deveriam montar o quebra-cabeça 
com o formato do Brasil e em seguida fazer em sua volta a colagem de palavras positivas que encontrassem. Alguns participantes atuaram mais 
que outros, conseguindo construir o quebra-cabeça rapidamente, porém em seguida tiveram dificuldade com a colagem, pois as palavras eram 
pequenas e exigia muito cuidado.  A atividade foi desenvolvida caprichosamente, e o grupo conseguiu transmitir para a cartolina do quebra-
cabeça juntamente com as palavras, as reflexões realizadas até o momento.  

38ª Semana 
24/09/2019 

Como buscar o que eu 
quero 

A atividade proposta para este encontro foi a dança das cadeiras, juntamente com um recurso para fundamentá-la, que foi o de solicitar ao 
participante que saía da dança estourar uma bexiga que continha dentro uma pergunta sobre os temas trabalhados até o momento. Essa 
proposta tinha como objetivo recapitular os temas discutidos e pensar em soluções para os mesmos, visto que em cada encontro eles disseram o 
que querem e agora precisariam buscar caminhos para isto. O grupo desenvolveu a atividade com entusiasmo e apresentou facilidade em 
responder as questões que tinham relação com o comportamento de cada um como cidadão, como lixo em locais proibidos, queimadas, 
problemas de conduta, entre outros. Dentro dessa discussão observamos papeis no chão e aproveitamos para solicitar a colaboração para cuidar 
de um espaço que é deles. De modo geral foi possível pensar em estratégias para solucionar alguns problemas, que depende de cada um, e ao 
que exige de posicionamento das autoridades maiores foi discutido que o nosso papel enquanto cidadão é eleger pessoas capazes de trazer 
melhorias para o país.  

39ª Semana 
01/10/2019 

Meu futuro está em 
minhas mãos 

Este encontro foi preparado para que as crianças criassem algo que pudesse representa-las no sentido do que buscam para o futuro.  O objetivo 
da atividade era utilizar materiais recicláveis (garrafas, latas, caixas de papelão, entre outros), para construir em grupo algo que pudesse 
simbolizar o que as crianças buscam para o futuro.  As crianças iniciaram a atividade com dificuldade para conseguir imaginar algo que pudesse 
ser construído com os materiais entregues. Mas logo começaram a surgir ideias criativas para desenvolvimento dessa construção. O grupo 
construiu diversos itens, entre eles haviam carros, casas, igrejas e bonecos que eles usaram para exemplificar o que buscam para um futuro.  De 
modo geral, foi possível despertar o interesse para elaboração da atividade estimulando a criatividade e trabalho em equipe das crianças e 
refletindo acerca das possibilidades para o futuro delas.  

40ª Semana 
08/10/2019 

Avaliação Nessa data foi realizada uma avaliação do percurso anterior. 

41ª Semana 
15/10/2019 

Meu grupo, minha 
história 

Foi preparado para este encontro uma atividade que tinha como objetivo resgatar as lembranças das crianças com relação as atividades já 
executadas e os momentos construídos em grupo no decorrer do período que iniciaram a participação na Instituição. Para esta atividade foi 
proposto uma dinâmica onde as crianças dividiam-se em grupo e cada grupo sorteava uma palavra (relacionada aos temas já trabalhados) e 
deveria encenar uma peça teatral de modo que esta palavra pudesse ser inserida. As crianças desenvolveram as peças demonstrando dificuldade 
para se organizarem, alguns mais entrosados que outros, fazendo com que fosse mais difícil concluir a proposta. Ao final foi possível perceber que 
nas apresentações os temas dos encontros apareciam sutilmente nas falas das crianças, sendo que alguns estavam mais aguçados que outros, e 
estes que sobressaíram tinham relação com o cotidiano das crianças, como por exemplo a questão da dificuldade que eles têm ao atravessar a 
rua devido à falta de sinalização.  

42ª Semana 
22/10/2019 

Amizade que fica 

O encontro contou com duas dinâmicas para trabalhar o tema proposto, onde uma delas utilizava de palitos de dente e a outra uma roda com 
uma criança fora. Na dinâmica dos palitos crianças deveriam quebrar o palito em várias partes, até que não houvesse mais a possibilidade de 
quebra-lo. Esta atividade tinha como objetivo demonstrar simbolicamente para as crianças o quanto é mais difícil quebrar o palito quando as duas 
pontas estão mais próximas, enquanto é muito fácil quebrá-lo ao meio quando as pontas estão distantes. Em seguida foi proposto a dinâmica da 
roda eles deveriam deixar uma criança para fora e impedi-la de entrar. As dinâmicas tinham o objetivo de elucidar os sentimentos relacionados as 
amizades entre as crianças, fazendo com que observassem a importância desses vínculos e o quanto o grupo tornasse mais forte em união. As 
crianças desenvolveram a atividade com facilidade e puderam compreender o objetivo da mesma, contribuindo com as reflexões acerca das 
amizades formadas. O grupo apresentou constrangimento ao excluir um colega na dinâmica da roda, após levantarmos a discussão sobre 
preconceito e discriminação entre amigos. 

43ª Semana Vamos Voar Para esta proposta contamos com uma atividade onde as crianças deveriam escrever em uma folha o que esperam para o futuro e em seguida 



29/10/2019 criar um avião de papel com esta folha. A atividade tinha como objetivo observar quais são as expectativas das crianças para o término do 
percurso, quais são os planos para o futuro e em que os encontros puderam colaborar para essas expectativas. O grupo demonstrou muitas 
expectativas positivas para o futuro, alguns disseram sobre formar família, alguns sobre quais profissões irão seguir. No entanto houveram falas 
atribuídas a mudanças ou acontecimentos esperados para curto prazo. As crianças desenvolveram a atividade seguindo a proposta, porém 
preferiram não trocar os aviões conforme sugerido no início da proposta.  No geral foi possível perceber que o grupo tem poucas perspectivas a 
curto prazo, mas que fantasiam um futuro positivo e promissor.  

44ª 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. 

45ª 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. 

46ª 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.  

47ª 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. 

48ª Semana 
03/12/2019 

Alternativas Possíveis 

Para esse encontro foi realizada uma atividade que continha alguns obstáculos. Os participantes deveriam se dividir em duas equipes e a cada 
desafio superado seria pontuado. A atividade iniciou-se com o arremesso de uma bola em um cesto, de uma distância considerável, em seguida 
quem passava por essa fase deveria atravessar por baixo uma corda que estava esticada a aproximadamente 50 centímetros do chão sem toca-la 
e correr para uma cadeira que tinha uma caneta e um papel em branco, nesse papel o participante deveria colocar qual seria o local que iria caso 
não houvesse a Instituição. Esse papel deveria ser colocado em um saquinho colado no centro da lousa, e o participante voltava para perto da 
cadeira, sorteava uma tirinha com uma frase e deveria avaliar se a mesma era positiva ou negativa e colocar no respectivo saquinho. O grupo foi 
claro com as respostas, porém apresentaram dificuldade em encontrar outro lugar para estarem no dia a dia. Alguns colocaram casa de algum 
parente próximo, outros colocaram espaços que o bairro possuí, como um campinho improvisado e foi necessário mediação para lembra-los de 
outros equipamentos que também oferecem atividades. O grupo foi realizado em apenas um período devido as férias escolares terem iniciado e 
as crianças estarem na instituição o dia todo. 

49ª Semana 
10/12/2019 

Alternativas Possíveis 

O encontro foi realizado com 21 participantes. Nesse encontro demos continuidade ao tema “Alternativas Possíveis”, porém, desta vez usamos 
outra dinâmica. Dividimos os participantes em 02 duplas, cada dupla retirava de um saco u papel contendo um serviço ou espaço que a cidade 
oferece como alternativa pós-percurso, tais como: Biblioteca Municipal, Projeto Guri, Centro de Línguas e etc. Assim que sorteado, a dupla tinha 
que explicar que tipo de serviço ou atividade é oferecido no espaço citado, se acertassem ganhavam 01 ponto. A dupla que obteve mais pontos 
foi a vitoriosa dessa competição. O grupo foi realizado em apenas um período devido as férias escolares terem iniciado e as crianças estarem na 
instituição o dia todo. 



50ª Semana 
17/12/2019 

Despedida 

(Até breve) 

A finalização do percurso foi realizada com um Sarau onde todas as atividades dos projetos que aconteceram na Instituição foram expostas. Além 
de apresentações de música, dança contação de fábulas, poesias de autoria dos participantes e Stand Up. Também foram expostas as atividades 
realizadas durante o sexto Percurso: O Grupo Voou. O envolvimento do grupo foi significativo, contribuído para a realização de um evento 
emocionante. O grupo foi realizado em apenas um período devido as férias escolares terem iniciado e as crianças estarem na instituição o dia 
todo. 

 

RESULTADOS – Novo Horizonte 
 

A partir das atividades realizadas referenciadas na tipificação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos foi observada a aquisição de novos comportamentos tanto no 
âmbito individual como coletivo com o grupo trabalhado. 
 Atentando-se neste momento à descrição da usuária Hemilly Duarte de Lima (9 anos) inserida nas atividades de convívio e nos grupos socioeducativos, foi observado uma 
ampliação no repertório pessoal no que desrespeito aos relacionamentos interpessoais estabelecidos com o meio e um direcionamento da agressividade para atividades positivas. 
 Hemilly que já partilhou com os demais membros características adquiridas no Serviço, agora consegue estabelecer com os demais usuários uma relação menos conflituosa, 
partilhando de processos reflexivos para solução de conflitos e ampliando seus vínculos com o Serviço, comunidade e família. 

 De acordo com os objetivos prescritos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais relacionadas ao SCVF, foram alcançados a partir da elaboração das atividades 
mencionadas os seguintes compromissos com as crianças acima descritas:  
 
RESULTADOS – Santa Gertrudes 
 

Relato de caso: No inicio do grupo sempre foi a mais introvertida, não se misturava muito com os outros, ficava apenas com uma amiga dela e não participava muito das dinâmicas 
e das rodas de conversa, aos poucos fui me aproximando e conversando e adaptando as dinâmicas para que ela se misturasse mais e fizesse novas amizades, a adolescente em um a certa 
ocasião veio com a fala que não tem amigos e que sempre se preocupava muito com o que os outro iriam pensar dela, por isso não brincava muito e nem conseguia ser ela mesmo durante 
os grupos. 

Conforme os grupos foram acontecendo e com a adaptação e procurava colocar elas em outros grupos na roda de conversa que ela não tinha amizade, aos poucos foi se soltando 
e notou-se que ela sorria mais e também já participava das dinâmicas, das brincadeiras e principalmente começou ter mais autonomia para se expressar durante a roda de conversa, no 
último grupo quando foi pedido para que eles fizessem um desenho sobre o lugar deles no mundo antes e como eles se veem hoje , Camily confirmou o que já tinha percebido nos grupos, 
pois nota-se uma adolescente totalmente diferente daquela que entrou pela primeira vez, hoje é amiga de todas, sua opinião é ouvida e consegue ter empatia. 

Realmente para essa adolescente o grupo fez muita diferença, apartir do momento que ela se sentiu importante e ouvida e que as pessoas não julgavam por ela ser ela mesma, ela 
conseguiu mudar os pensamentos de antes, esse sentimento de ser aceita fez com que ela mudasse o próprio jeito de pensar e agir, pois ela sempre acreditou que não era capaz de mudar. 
 
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 – Janeiro/19 
 
 Participamos da reunião do CMDCA (25/01), 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 29/01. 

No dia 12/01 realizamos um bazar na Associação Bom Pastor, Novo Horizonte, para arrecadação de fundos para manter os trabalhos. 
No mês de janeiro realizamos várias atividades com as crianças aproveitando o período de férias e a visita de crianças que não fazem parte do serviço. 
 

Descrição das atividades – Fevereiro/19 
 
 Participamos da reunião do CMDCA (08 e 22/02), 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 26/02. 

No dia 15/02 realizamos um bazar na Associação futura, Santa Gertrudes, para arrecadação de fundos para manter os trabalhos. 
No dia 08/02 levamos dois grupos do serviço de convivência para participarem da semana do humor promovida pela prefeitura de Jundiaí. 
No dia 09/02 levamos mais um grupo do serviço de convivência para participar da semana do humor. 
No dia 09/02 levamos os dois grupos do Novo Horizonte (crianças) para participarem de uma apresentação com o grupo 3 palavrinhas. 
Participamos, no dia 11/02, de uma reunião na Fundação casa para tratar da parceria de encaminhamento dos adolescentes aos grupos socioeducativos. 
No dia 11/02 participamos de uma reunião no CT da nossa região, para tratar de casos dos assistidos. 
No dia 11/02 participamos de uma reunião na UGADS para o alinhamento do SCFV. 
No dia 26/02 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. 
 



 
Descrição das atividades – Março/19 
 
 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. 
 

Descrição das atividades – Abril/19 
 
 Participamos da reunião do CMDCA (12 e 26/04), 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 30/04. 

No dia 12/04 realizamos um bazar na Associação bom Pastor, Novo horizonte, para arrecadação de fundos para manter os trabalhos. 
No dia 26/04 participamos de uma reunião do REDECA. 
No dia 23/04 participamos de uma reunião na UGADS para o alinhamento do SCFV. 
No dia 26/03 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: Novas configurações familiares e relação família-escola. 
No dia 05/04 participamos do 1º Fórum sobre a evasão escolar do vetor oeste. 
No dia 09/04 recebemos a visita de técnicos da justiça trabalhista para o recebimento de uma doação de materiais de escritório. 
No dia 11/04 recebemos uma visita do colégio Degraus para estabelecimento de uma parceria. 
No dia 16/04 realizamos um passeio com os idosos do SCFV do Santa Gertrudes para o zoológico de Sorocaba. 
No dia 17/04 realizamos uma festa de páscoa para as crianças do Novo Horizonte com o apoio da empresa ROCA. 
No dia 18/04 realizamos uma festa de páscoa para as crianças do Novo Horizonte com o apoio da empresa Via Varejo. 
No dia 25/04 participamos da reunião da rede Novo Horizonte. 
No dia 26/04 realizamos um encontro com as mães e avós das crianças do SCFV do Novo Horizonte. 
 

Descrição das atividades – Maio/19 
 
 Participamos da reunião do CMDCA (10 e 24/05), 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 28/05. 

No dia 10/05 realizamos um bazar na Associação bom Pastor, Novo horizonte, para arrecadação de fundos para manter os trabalhos. 
No dia 31/05 participamos de uma reunião do REDECA. 
No dia 24/05 participamos de uma reunião na UGADS para o alinhamento do SCFV. 
No dia 31/05 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: Tipos de violência doméstica e formas de identificação. 
No dia 16/05 participamos da reunião da rede Novo Horizonte. 
No dia 24/05 realizamos um encontro com as mães e avós das crianças do SCFV do Novo Horizonte. 
No dia 02 e 23/05 realizamos duas oficinas de culinária voltadas para as crianças do novo Horizonte. 
No dia 03/05 participamos de uma reunião na UBS do Fazenda Grande para a discussão de caso de um dos assistidos da instituição. 



No dia 03, e 24/05 participamos de uma reunião na biblioteca municipal sobre o conselho tutelar. 
No dia 13/05 participamos de uma reunião no CRAS Santa Gertrudes para alinhamento do SCFV. 
No dia 20/05 participamos de uma reunião na Cúria para discussão sobre a campanha da fraternidade e crianças e adolescentes. 
Dia 17/05 participamos de uma reunião no CRAS Novo Horizonte para alinhamento do SCFV.  
No dia 11/05 realizamos a inauguração da biblioteca no Novo Horizonte e fizemos um evento para apresentação de um teatro para as crianças. 
No dia 25/05 participamos com as crianças do projeto Mídia Cidadã da feira das profissões no bairro Fazenda Grande. 
 

Descrição das atividades – Junho  
 
 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. 
 

Descrição das atividades – Julho  
 
 Participamos da reunião do CMDCA (12 e 26/07), 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 30/07. 

No dia 12/07 realizamos um bazar na Associação bom Pastor, Novo horizonte, para arrecadação de fundos para manter os trabalhos. 
No dia 26/07 participamos de uma reunião do REDECA. 
No dia 26/07 participamos de uma reunião na UGADS para o alinhamento do SCFV. 
No dia 26/07 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 fazer visita domiciliar e como resolver problemas de forma criativa. 
No mês de julho não aconteceu a reunião da rede Novo Horizonte. 
No dia 05/07 realizamos nosso tradicional SARAU, com a apresentação das crianças da instituição. 
No dia 06/07 realizamos nossa festa julina com as crianças e adolescentes da instituição. 
No dia 16/07 participamos de um ato na câmara municipal sobre o tema: criança e adolescente prioridade absoluta. 
No dia 19/07 realizamos um passeio ao parque do currupira com transporte cedido pelo CMDCA. 
No dia 30/07 participamos de uma reunião no serviço de semi liberdade. 
 

 
 



Descrição das atividades – Agosto  
 
 Participamos da reunião do CMDCA (09 e 23/08), 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 27/08. 

No dia 09/08 realizamos um bazar na Associação bom Pastor, Novo horizonte, para arrecadação de fundos para manter os trabalhos. 
No dia 23/08 participamos de uma reunião do REDECA. 
No dia 23/08 participamos de uma reunião na UGADS para o alinhamento do SCFV. 
No dia 30/08 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: Captação de recursos e rede socioassistencial. Contamos com a presença da Rosangela, coordenadora da Cáritas. 
No dia 22/08 participamos da reunião da rede Novo Horizonte. 
No dia 05/08 participamos de uma reunião na FUMAS para articular a entrega da suplementação alimentas na instituição. 
No dia 08/08 participamos do seminário do 3º setor. 
No dia 22/08 realizamos um evento para os aniversariantes do mês na instituição. 
No dia 23/08 realizamos um encontro com as mães, avós e mulheres que participam do SCFV do bairro Novo Horizonte. 
No dia 24/08 realizamos um evento em parceria com a DHL para entrega de lanches do MacDonalds. 
 

Descrição das atividades – Setembro  
 
 Participamos da reunião do CMDCA (13 e 27/09), 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 19/09. 

No dia 06/09 realizamos um bazar na Associação bom Pastor, Novo horizonte, para arrecadação de fundos para manter os trabalhos. 
No dia 17/09 participamos de um evento do REDECA, realizado no CIESP, sobre a rede que pensa e protege. 
No dia 27/09 participamos de uma reunião na UGADS para o alinhamento do SCFV. 
No dia 27/09 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 usar a abordagem lúdica e estratégias para continuidade do projeto após o término da parceria. Contamos com a presença do psicólogo Bruno e do 
coordenador Valter. 

No dia 19/09 participamos da reunião da rede Novo Horizonte. 
No dia 24/09 participamos do encontro municipal de assistência social. 
No dia 13/09 realizamos um evento para os aniversariantes do mês na instituição. 
No dia 27/09 realizamos um encontro com as mães, avós e mulheres que participam do SCFV do bairro Novo Horizonte. 
No dia 05/09 participamos do desfile da independência no bairro Novo Horizonte. 
No dia 20/09 realizamos uma reunião na Cáritas com a equipe do SCFV para alinhamento do grupo de adolescentes. 
No dia 26/09 participamos com o grupo de idosos de um passeio para a rota da uva. 
 

Descrição das atividades – Outubro  
 
 Participamos da reunião do CMDCA (11 e 25/10), 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 21/10. 

No dia 11/10 realizamos um bazar na Associação bom Pastor, Santa Gertrudes, para arrecadação de fundos para manter os trabalhos. 
No dia 25/10 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: ouvindo a criança, ouvindo o adolescente, ouvindo as famílias e a relação pais e filhos. Contamos com a presença do psicóloga Bruna e da auxiliar administrativa 
Elisandra ministrando a capacitação. 



No dia 17/10 participamos da reunião da rede Novo Horizonte. 
No dia 05/10 participamos de um evento no clube Juventus com as crianças da associação. 
No dia 04/10 realizamos um encontro com as mães, avós e mulheres que participam do SCFV do bairro Novo Horizonte. 
No dia 18/10 realizamos uma reunião na Ugads com a equipe do SCFV para alinhamento do grupo de adolescentes e demais assuntos. 
No dia 13/10 realizamos nosso almoço na sede da associação para arredar fundos. 
No dia 26/10 realizamos uma festa para as crianças em parceria com um grupo chamado mova-se. 
No dia 18/10 realizamos uma visita a coca-cola com as crianças para receberem presentes. 
 

Descrição das atividades – Novembro  
 
 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. 

 
Descrição das atividades – Dezembro  
 
 Participamos da reunião do CMDCA (13/12), para o acompanhamento das discussões sobre políticas públicas relacionadas ao nosso público prioritário. Apresentamos o 
andamento do projeto sobre violência doméstica. 

No dia 10/12 realizamos um bazar na Associação Bom Pastor (Santa Gertrudes) para arrecadação de fundos para manter os trabalhos. 
No dia 12/12 realizamos um bazar na Associação Bom Pastor (Novo Horizonte) para arrecadação de fundos para manter os trabalhos. 
No dia 16/12 realizamos e participamos de uma capacitação para o trabalho com crianças e adolescentes. Essa capacitação faz parte de um projeto financiado pelo CMDCA.  
Nos dias 02 e 03/12 realizamos uma capacitação para fazer panetones, em parceria com o Fundo Social, para as mães das crianças do SCFV.  
No dia 20/12 realizamos um Sarau para o encerramento do ano e das atividades da Associação. 
No dia 17/12 realizamos uma festa de confraternização para os adolescentes e idosos do bairro Santa Gertrudes. 

 

Atividades de Convívio 
 
 No bairro Santa Gertrudes foram realizadas atividades de convívio com os três grupos do território: Crianças (recreação e resgate de brincadeiras antigas/artesanato), adolescentes 
(Teatro), idosos (Artesanato). 
 No bairro Novo Horizonte foram realizadas as atividades de convívio para os dois grupos de crianças (violão, capoeira, karatê, artesanato, projeto violência doméstica, mídia 
cidadã). 

 

 



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. 
 
Atividades de Convívio 
 
 A partir do desenvolvimento de estratégias que dialogassem com a visão de mundo dos membros e se relacionassem com a proposta trazida pelo tema desenvolvido no grupo 
socioeducativo, a atividade de convívio trabalhada com o grupo possuiu a finalidade de reforçar os vínculos já criados, desenvolvendo laços e rede de apoio entre os mesmos através da 
dinâmica do “Presente”.  A proposta foi desenvolvida a partir de tais perguntas realizadas pela mediadora aos membros:  
 

 PARABÉNS! *Você tem muita sorte. Foi premiado com este presente. Somente o amor e não o ódio é capaz de curar o mundo. Observe os amigos em torno e passe o presente 
que recebeu para quem você acha mais ALEGRE.  

 ALEGRIA! ALEGRIA! Hoje é festa, pessoas como você transmite otimismo e alto astral. Parabéns, com sua alegria passe o presente a quem acha mais INTELIGENTE. 

 A inteligência nos foi pela sabedoria. Parabéns por ter encontrado espaço para demonstrar este talento, pois muitas pessoas são inteligentes e a sociedade, com seus 
bloqueios de desigualdade, impede que eles desenvolvam sua própria inteligência. Mas o presente ainda não é seu. Passe-o a quem lhe transmite PAZ. 

 O mundo inteiro clama por paz e você gratuitamente transmite esta tão grande riqueza. Parabéns! Você está fazendo falta às grandes potências do mundo, responsáveis por 
tantos conflitos entre a humanidade. Com muita Paz, passe o presente a quem você considera AMIGO. 

 Diz uma música de Milton Nascimento, que “amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, dentro do coração”. Parabéns por ser amigo, mas o presente. . . ainda 
não é seu. Passe-o a quem você considera DINÂMICO. 

 Dinamismo é fortaleza, coragem, compromisso e irradia energia. Seja sempre agente multiplicador de boas ideias e boas ações em seu meio. Parabéns! Mas passe o presente a 
quem acha mais SOLIDÁRIO. 

 Parabéns! Por ter sido lido como uma pessoa que emana boas ações. Solidariedade é uma característica de grande valor. Olhe para os amigos e passe o presente a quem você 
considera mais ELEGANTE (bonito, etc). 

 Parabéns! Elegância (beleza, etc) completa a criação humana e sua presença torna-se marcante, mas o presente ainda não será seu, passe-o a quem você acha mais 
CHARMOSO. 

 Parabéns! O charme torna a presença ainda mais marcante e atraente. Mas o presente não será seu. Passe-o a quem você acha mais OTIMISTA. 

 Otimista é aquele que sabe superar todos os obstáculos com alegria, esperando o melhor da vida e transmite aos outros a certeza de dias melhores. Parabéns por você ser uma 
pessoa otimista! É bom conviver com você, mas o presente ainda não será seu. Passe-o a quem você acha COMPETENTE. 

 Competentes são pessoas capazes de fazer bem todas as atividades a elas confiadas e em todos os empreendimentos são bem sucedidas, porque foram bem preparadas para a 
vida. Essas são pessoas competentes como você. Mas o presente ainda não é seu. Passe-o a quem você considera ATENCIOSO. 

 A atenção é paciente, não busca seus próprios interesses e está sempre pronta a ajudar, a socorrer. Tudo desculpa, tudo crê, tudo suporta, tudo perdoa”. Você que é assim tão 
perfeito na caridade, merece o presente. Mas mesmo assim, passe o presente a quem você acha PRESTATIVO. 



 Prestativo é aquele que serve a todos com boa vontade e está sempre pronto a qualquer sacrifício para servir. São pessoas agradáveis e todos se sentem bem em conviver. 
Você bem merece o presente. Mas ele ainda não é seu. Passe-o a quem você acha que é um ARTISTA. 

 

 Você que tem o dom da Arte e sabe transformar tudo, dando beleza, luz, vida, harmonia a tudo que toca. Sabe suavizar e dar alegria a tudo que faz. Admiramos você que é 
realmente um artista, mas o presente ainda não é seu. Passe-o a quem você acha que tem FÉ. 

 Fé é o dom que vem de acreditar nas coisas. Feliz de você que tem fé, pois com ela você redireciona situações difíceis. Mas o presente não é seu, pois você não precisa dele. 
Passe-o a quem você acha que tem o espírito de LIDERANÇA. 

 Líderes são pessoas que sabem guiar, orientar e dirigir pessoas ou grupos, com capacidade, dinamismo e segurança. Junto de você que é líder sentimos seguros e confiamos em 
tudo o que você diz e resolve fazer. Confiamos muito em você, que é líder, mas o presente ainda não é seu. Passe-o a quem você acha mais JUSTO. 

 Justiça! Ser justo é colaborar com a transformação de nossa sociedade. Mas já que você é muito justo, não vai querer o presente só para você. Abra e distribua com todos, 
desejando-lhes FELICIDADES!  
 

 Conforme o mediador ia lendo ao grupo cada tarefa, um membro por vez deveria direcionar a característica a algum outro membro presente no grupo e justificar sua ação. A 
experiência proporcionada ao grupo pela atividade foi muito divertida e emocionante. Conforme os membros atribuíam uns aos outros características tão positivas como as descritas na 
proposta, alguns membros se sentiam visivelmente emocionados e alguns sinalizaram que não sabiam o quanto eram considerados importantes e também que a maioria das características 
e justificativas atribuídas pelos membros no grupo, nunca foram ouvidas por estes, em nenhum outro espaço no qual fazem parte. Ao chegar a última frase lida, o membro escolhido 
ganhou como “presente” da proposta trazida pela dinâmica um bolo de cenoura com chocolate, que foi divido por tal membro “ganhador” com todos integrantes do grupo.  
 
 

RESULTADOS ESPERADOS 

METAS ETAPAS 
QUANT- 

QUALI 

INDICADORES 

Nº         %       %Total 

1) Atender 02 Grupos  

(CRAS referência: Novo 
Horizonte) 

Totalizando 40 pessoas. 

1.1. Contratação da equipe e 
planejamento dos percursos. 

Qualitativo 02 15% 

100% 

1.2. Oferta de atividades semanais 
para os grupos. 

Quantitativo 12 85% 

Meta 100% alcançada no período. Os grupos do SCFV referenciados ao CRAS Novo Horizonte atingiram o número 
máximo estipulado no plano de trabalho. Foram ofertados dois grupos com 20 participantes. Destes, encerramos o 
ano com 39 participantes com CADÚNICO. Os grupos se mantiveram com 20 participantes ativos durante todo o 
período. 

1) Atender 03 Grupos  

(CRAS referência: Santa 

1.1. Contratação da equipe e 
planejamento dos percursos. 

Qualitativo 02 15% 100% 



Gertrudes) 

Totalizando 60 pessoas. 

1.2. Oferta de atividades semanais 
para os grupos. 

Quantitativo 12 85% 

Meta 100% alcançada no período. Os grupos do SCFV referenciados ao CRAS Santa Gertrudes atingiram o número 
máximo estipulado no plano de trabalho. Foram ofertados três grupos com 20 participantes. Destes, encerramos o 
ano com 46 participantes com CADÚNICO. O grupo de idosos se manteve com 20 participantes ativos durante todo o 
período. Os grupos de crianças e jovens não se mantiveram com o número máximo de participantes durante todo o 
ano, porém, na soma dos usuários desses grupos que passaram pelo serviço, teremos atingido a meta de 
atendimento de 20 usuários para cada grupo. 

2) Realizar 03 Percursos 
completos. 

2.1. Planejamento das atividades do 
percurso. 

Quantitativo 03 20% 

100% 

2.2. Realização das atividades de 
cada percurso. 

Quantitativo 12 80% 

Meta 100% alcançada no período. Durante o ano de 2019 foram realizados 05 percursos completos com cada um dos 
05 grupos do serviço de convivência, contemplando o planejamento e a realização das atividades.  

3) Avaliar os percursos 
realizados. 

3.1. Realizar pesquisa de satisfação 
com os usuários. 

Quantitativo 

Qualitativo 
03 20% 

100% 

3.2. Realizar avaliação entre a equipe 
técnica. 

Quantitativo 

Qualitativo 
12 80% 

Meta 100% alcançada no período. Os percursos foram avaliados ao término das atividades realizadas. Além disso, os 
CRAS realizaram pesquisa de satisfação com os usuários durante os encontros. 

4) Prestar conta da parceria para 
o Poder Público. 

4.1 Apresentar relatórios mensais 
para o órgão gestor. 

Quantitativo 

Qualitativo 
12 90% 

100% 

4.2 Apresentar relatório final para o 
órgão gestor. 

Quantitativo 01 10% 



Qualitativo 

Meta 100% alcançada no período. As prestações de contas e relatórios foram apresentados ao gestor público 
mensalmente e de maneira consolidada ao final do período.  

 

Processo de Monitoramento e Avaliação – Apresentar os indicadores quantitativos e qualitativos a partir dos resultados 

definidos, bem como os meios de verificação a serem utilizados, levando em consideração a análise do território e da 

política local. 

Resultado(s) 
Indicadores 

qualitativos 

Indicadores 

quantitativos 
Meios de Verificação 

Oferecer melhores condições no 
desenvolvimento das atividades. 

Opinião sobre os 
atendimentos e 

ampliação da Bom 
Pastor. 

 
02 pesquisas ao longo 

do projeto 
 

Pesquisa de opinião semestral 
sobre as atividades 

desenvolvidas na Bom Pastor. 

Avaliação positiva, pois foram realizadas pesquisas de satisfação com relação ao trabalho e a instituição ao final de cada 
percurso e as questões apresentadas pelos usuários foram trabalhadas e superadas. Nesse contexto, os CRAS realizaram 
pesquisas de satisfação com os usuários e não apresentaram mudanças relevantes que deveriam ser feitas pela 
instituição.  

Atender 40 crianças de 07 a 12 anos na 
Unidade Novo Horizonte. 

Opinião sobre as 
oficinas ministradas. 

ID = NPA x 100 
V(40) 

Lista de inscrição; Lista de 
presença; Relatório mensal de 

cada atividade; Registros 
fotográficos. 

Avaliação positiva alcançada no período. Os grupos do SCFV referenciados ao CRAS Novo Horizonte atingiram o número 
máximo estipulado no plano de trabalho. Foram ofertados dois grupos com 20 participantes. Destes, encerramos o ano 
com 39 participantes com CADÚNICO. Os grupos se mantiveram com 20 participantes ativos durante todo o período. 

Atender 20 crianças de 07 a 12 anos na 
Unidade Santa Gertrudes. 

Opinião sobre as 
oficinas ministradas. 

ID = NPA x 100 
 V(20) 

Lista de inscrição; Lista de 
presença; Relatório mensal de 

cada atividade; Registros 
fotográficos. 

Atender 20 adolescentes de 16 a 17 anos 
na Unidade Santa Gertrudes. 

Opinião sobre as 
oficinas ministradas. 

ID = NPA x 100 
 V(20) 

Lista de inscrição; Lista de 
presença; Relatório mensal de 

cada atividade; Registros 
fotográficos. 

Atender 20 idosos acima de 60 anos na 
Unidade Santa Gertrudes. 

Opinião sobre as 
oficinas ministradas. 

ID = NPA x 100 
 V(20) 

Lista de inscrição; Lista de 
presença; Relatório mensal de 



cada atividade; Registros 
fotográficos. 

Avaliação positiva alcançada no período. Os grupos do SCFV referenciados ao CRAS Santa Gertrudes atingiram o número 
máximo estipulado no plano de trabalho. Foram ofertados três grupos com 20 participantes. Destes, encerramos o ano 
com 46 participantes com CADÚNICO. O grupo de idosos se manteve com 20 participantes ativos durante todo o período. 
Os grupos de crianças e jovens não se mantiveram com o número máximo de participantes durante todo o ano, porém, 
na soma dos usuários desses grupos que passaram pelo serviço, teremos atingido a meta de atendimento de 20 usuários 
para cada grupo. 

Avaliar a realização dos quatro percursos 
propostos. 

Reunião de equipe 
para discussão e 

avaliação dos 
percursos. 

13 relatórios. Relatório Mensal e final. 

Meta 100% alcançada no período. Os percursos foram avaliados ao término das atividades realizadas. Além disso, os 
CRAS realizaram pesquisa de satisfação com os usuários durante os encontros. 

ID = Indicadores de Desempenho 
NPA = Número de Pessoas Atendidas 

V = Vagas 
Cálculo para obter o percentual de desempenho: número de pessoas atendidas vezes (x) 100 (cem), dividido pelo número 

de vagas. 

 
 
 
 
 

 

 



 

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 ano de 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) 55.328,57R$                                                        

45.000,00R$                                                        

11.066,41R$               

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

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 55.328,57R$                                                        

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

10/02/2019 11.066,41R$               11/02/2019 00001 11.066,40R$                                                        

10/03/2019 11.066,41R$               07/03/2019 00001

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.

VALORES PREVISTOS 

(R$)
DATA DO REPASSE

NÚMERO DO 

DOCUMENTO DE 

CRÉDITO

VALORES REPASSADOS (R$)

10/01/2019

(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 212,53R$                                                             

Aditamento II

05/02/2019 00001 11.066,40R$                                                        

Aditamento I

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 10.116,04R$                                                        

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Aditamento III

DATA PREVISTA PARA 

O REPASSE (2)

11.066,40R$                                                        

10/04/2019 1.800,80R$                 05/04/2019 00001 1.800,80R$                                                          

10/08/2019 10.000,00R$               06/08/2019 00001 10.000,00R$                                                        

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$

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

Jundiaí, 05 de Janeiro de 2020

PRISCILA DOS SANTOS MONTEIRO SANTANA

Presidente

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] 3.103,91R$                                                                              

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO 3.103,91R$                                                                              

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 0,00-R$                                                                                      

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:

(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 55.328,57R$                                                                            

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) 52.224,66R$                                                                            

TOTAL 52.224,66R$               -R$                           52.224,66R$               52.224,66R$               -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

Recursos Humanos(5) 52.224,66R$               52.224,66R$               52.224,66R$               -R$                           

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

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$) 
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Associação Acolhimento Bom Pastor

10/11/2019 11.066,33R$               08/11/2019 286492 11.066,40R$                                                        

10/09/2019 11.066,33R$               13/09/2019 286492 11.066,40R$                                                        

10/10/2019 11.066,33R$               10/10/2019 286492 11.066,40R$                                                        

1.066,40R$                                                          

10/07/2019 11.066,33R$               
05/07/2019 286492 22.132,80R$                                                        

(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 ano de 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) 88.950,97R$                                                        

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 88.950,97R$                                                        

(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 1.154,24R$                                                          

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

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR -R$                                                                    

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 87.796,73R$                                                        

10/04/2019 9.265,60R$                 05/04/2019 286492 9.265,60R$                                                          

10/12/2019 11.066,33R$               05/12/2019 286492 11.066,40R$                                                        

10/05/2019 11.066,33R$               08/05/2019 286492 11.066,33R$                                                        

10/06/2019 11.066,33R$               

10/08/2019 1.066,33R$                 06/08/2019 286492

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: 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$                                                      
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Associação Acolhimento Bom Pastor

Jundiaí, 05 de Janeiro de 2020

PRISCILA DOS SANTOS MONTEIRO SANTANA

Presidente

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

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

Responsáveis pela conveniada:

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] 41.277,30R$                                                                            

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO -R$                                                                                        

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 41.277,30R$                                                                            

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 88.950,97R$                                                                            

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) 47.673,67R$                                                                            

(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 60.813,00R$               -R$                           47.673,67R$               47.673,67R$               13.139,29R$               

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

Recursos Humanos(5) 60.813,00R$               -R$                           47.673,67R$               47.673,67R$               13.139,29R$               

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

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
43.555,91

03/12/19 900071 1.564,00 41.991,91

03/12/19 Salário 11/2019 - Rodrigo Pierobon Rodrigues 900072 1.698,80 40.293,11

03/12/19 900073 1.173,00 39.120,11

03/12/19 Salário 11/2019 - Marina Candida da Cunha Fernandes 900074 1.268,76 37.851,35

03/12/19 900075 1.329,40 36.521,95

03/12/19 900076 1.712,47 34.809,48

03/12/19 13º Salário 1ª Parc. - Rodrigo Pierobon Rodrigues 900077 849,40 33.960,08

03/12/19 900078 586,50 33.373,58

03/12/19 13º Salário 1ª Parc. - Marina Candida da Cunha Fernandes 900079 581,52 32.792,06

03/12/19 900080 1.173,00 31.619,06

03/12/19 900081 784,88 30.834,18

03/12/19 900082 1.017,74 29.816,44

03/12/19 900083 87,46 29.728,98

05/12/19 286492 11.066,40 40.795,38

26/12/19 nov/19 99,00 40.696,38

30/12/19 110,11 40.806,49

13.925,93 11.176,51 40.806,49

PRISCILA DOS SANTOS MONTEIRO SANTANA

Presidente

Banco:Caixa Economica Fedral

Responsáveis pela conveniada:

SALDO ANTERIOR

Rendimentos de Aplicações Financeiras

TOTAL

Jundiai, 05 de Janeiro de 2020

Prefeitura Municipal de Jundiaí

Tarifa Bancária - Débito Cesta PJ 12/2019

Salário 11/2019 - Rodrigo Pierobon Rodrigues

Salário 11/2019 - Bruno Barbosa

Salário 11/2019 - Elisandra Daniele de Lima

13º Salário 1ª Parc. - Rodrigo Pierobon Rodrigues

13º Salário 1ª Parc. - Bruno Barbosa

13º Salário 1ª Parc. - Elisandra Daniele de Lima

Guia de Recolhimento do FGTS - Ref. 11/2019

DARF PIS sobre Folha - Ref. 11/2019

Férias - Bruno Barbosa

HISTÓRICO

ANEXO III

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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