
 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 
Interessado: UGADS – Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social 
Coordenador do Projeto: Rodrigo Pierobon Rodrigues – Psicólogo  
Período: JANEIRO/2021 
 
 
Dados referenciais de Janeiro/2021 
 

No mês referenciado, foram realizadas as atividades de busca ativa realizadas pelo Cras Santa Gertrudes e Cras Novo Horizonte para os grupos 
socioeducativos de crianças, jovens e idosos. Iniciado também as atividades remotas virtuais específicas para o período de férias para crianças e suas 
famílias e o retorno das atividades presenciais a partir do Plano Gradual de Retomada para jovens de 16-17 anos. Além destes, foi realizado 
atendimento socioassistencial emergencial com os usuários, com a finalidade de auxiliar a organização alimentar das famílias. 
  Desta forma, segue parcialmente suspensas as atividades grupais presenciais estabelecidas pelo SCFV, no entanto, a Associação Acolhimento 
Bom Pastor em parceria com UGADS segue desenvolvendo atendimentos a 40 crianças de 7 a 12 anos no bairro Novo Horizonte divididas em dois 
grupos, crianças de 7 a 12 anos, adolescentes de 16 e 17 anos e idosos, estes referenciados no bairro do Santa Gertrudes, totalizando três grupos no 
bairro descrito. 

 

 

PLANO DE RETOMADA GRADUAL 

NOVO HORIZONTE E SANTA GERTRUDES 

 



SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – GRUPO CRIANÇAS  
 
Gincana Virtual Bom Pastor 
 

 Ao longo do mês de janeiro, foi trabalhado com as crianças do SCFV do Jardim Horizonte e Santa Gertrudes, 

atividades interativas, que buscassem o fortalecimento e a interação familiar de forma divertida. 

Ao longo do mês, foram trabalhados com as crianças e suas famílias 5 atividades por semana, totalizando 15 tarefas 

mensais. A proposta de cada tarefa foi a de propor atividades que além de divertidas, pudessem promover a interação com 

pelo menos um membro da família, na medida em que para realizar as atividades, a criança precisaria dialogar e/ou interagir 

com um adulto. 

Para isso, foi criado um grupo no WhatsApp, reunindo todos os usuários e suas famílias do Santa Gertrudes e Novo 

Horizonte, com a finalidade de entrosa-los uns com os outros e socializar as famílias para interagirem com grupos diferentes. 

Ao longo de toda atividade que possuiu a duração de 3 semanas, tivemos a adesão de 30 famílias e destas, 40 crianças 

usuárias do SCFV dos territórios Jd. Novo Horizonte e Santa Gertrudes. De acordo com o percentual de participação de todos 

os beneficiários envolvidos, foi possível identificar o envolvimento de 90 pessoas entre usuários e seus familiares. É importante 

destacar que houveram participação de famílias que possuem dificuldades de criar adesão as propostas trazidas não só pelo 

SCFV mas outras atividades coletivas construídas pelos equipamentos do território, mas que nesse momento, participaram de 

forma assídua das atividades remotas propostas pelo SCFV, o que demonstra a fundamental importância desta atividade para 

solidificar os vínculos familiares.  

Todas as atividades foram construídas pensando em criar possibilidades divertidas para serem trabalhadas em família 

durante o período de isolamento social associado à rotina de férias escolares das crianças. 

O feedback trazido pelos usuários demonstrou a relevância da atividade para a família, pois através destas, cada núcleo 

pôde interagir mais  com seus membros além de interagir com usuários de outro território, fortalecendo os vínculos familiares e 

sociais, estabelecendo novas aquisições individuais e coletivas como o desenvolvimento de relações de afetividade, ampliação 



do universo, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, 

habilidades e talentos. 

 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – GRUPO IDOSOS 

 

 Ao longo do mês, os atendimentos telefônicos foram intensificados, sobretudo para os usuários do grupo de idosos. De 

forma semanal, entrou-se em contato com cada usuário para realizar acompanhamentos individuais específicos para cada 

membro. Desta forma, foram relatados pelos usuários suas angústias essencialmente por conta da pandemia, das vivências de 

tristeza diante da perda de renda de membros queridos para eles, tais como filhos e sobre as alegrias vivenciadas na rotina 

cotidiana de cada usuário.  

 Outra questão abarcada de forma individual, foi o contágio de uma das idosas pelo vírus Covid- 19, que durante 3 

semanas passou por tratamento sob internação hospitalar.  

 Essa demanda foi trazida por usuária do grupo dizendo que sua colega de grupo havia sofrido um AVC, e sinalizou para 

a técnica de referencia que a família não tinha muitas informações sobre o assunto.  

 Quando contatada a família, a primeiro momento um dos filhos desta usuária que estava hospitalizada, destacou que 

sua mãe na verdade não havia sofrido um AVC, mas sim, havia caído e se machucado.  

 Na semana seguinte, quando novamente a técnica do Serviço ligou para contatar a família, o filho desta usuária trouxe 

que na verdade o que sua mãe tinha sofrido foi o contágio pelo Covid-19.  

 Devido a confusão de informações, identificou-se que a família possui pequenas dificuldades em estabelecer 

acompanhamento as demandas apresentadas para com esta idosa. Ao longo de todos os acompanhamentos presenciais e 

remotos realizados com a mesma, já havia sido identificado que a mesma reside com uma filha, que também já foi usuária do 

grupo de idosos, e que apesar da alta idade desta usuária, a mesma possui uma rotina de independência alta não requerendo 

o auxilio dos membros de sua família para a realização das atividades diárias, e nem de atividades simples, como idas ao 

supermercado. 



 No entanto, por notar toda essa independência, percebeu-se que a família desta usuária, sobretudo agora durante a 

pandemia, teve dificuldades em desenvolver estratégias que ofertassem cuidado a saúde física e emocional da idosa, haja 

vista que a mesma pouco fez uso do isolamento social e a família possuiu dificuldades em relatar a real demanda da saúde da 

idosa durante período de internação para a técnica do SCFV. 

 Neste momento a usuária encontra-se em casa, e já foram realizados contatos com a mesma e com a família para dar 

continuidade aos acompanhamentos remotos com este núcleo. Essa demanda também segue sendo acompanhada pelo Cras 

de referencia.  

 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – GRUPO JOVENS 

 

 Devido inserção no mercado de trabalho, os jovens de 16 e 17 anos usuários do SCFV do território Santa Gertrudes 

desligaram-se do Serviço. O grupo que até dezembro contava com 6 jovens, iniciou janeiro com apenas um usuário. 

 Este usuário, foi acompanhado pelo Serviço através de 1 atendimento presencial e contatos via WhatsApp. 

 Em reunião presencial realizada com o Cras Santa Gertrudes, a coordenadora e técnica do equipamento relataram que 

será realizada busca ativa, sobretudo para este grupo.  

 

ACOMPANHAMENTO SOCIOASSISTENCIAL FAMILIAR  

 

Através das diversas destinações alimentícias realizadas pelo Programa Mesa Brasil SESC Jundiaí, Casa de Nazaré e 

GL FOODS, a Associação a partir de levantamento social desenvolvido com as famílias, realizou a destinação de itens 

essenciais e complementares a alimentação dos mesmos, de acordo com extensão familiar de cada núcleo e da presença 

majoritária de crianças e adolescentes em cada família. Mediante identificação destas características, foram realizados os 

seguintes atendimentos alimentares: 



 18 famílias de usuárias do grupo de mulheres do território do Novo Horizonte contempladas com sopa em pó e 

molho rosê destinado pela empresa GL FOODS; 

 45 famílias de usuários crianças e jovem do SCFV do território do Jardim Novo e Santa Gertrudes contemplados 

com sopa em pó e molho rosê destinados pela empresa GL FOODS; bebida láctea achocolatada, maionese, 

espinafre e manjericão destinados pelo Programa Mesa Brasil Sesc Jundiaí; panetones e 3 litros de leite por 

família destinados pela Casa de Nazaré; 

 14 famílias de usuários adolescentes do Jardim Novo Horizonte contemplados com sopa em pó e molho rosê 

destinados pela empresa GL FOODS; bebida láctea achocolatada, maionese, espinafre e manjericão destinados 

pelo Programa Mesa Brasil Sesc Jundiaí; panetones e 3 litros de leite por família destinados pela Casa de 

Nazaré; 

 16 idosos do SCFV do território Santa Gertrudes contemplados com sopa em pó e molho rosê destinados pela 

empresa GL FOODS; maionese, espinafre e manjericão destinados pelo Programa Mesa Brasil Sesc Jundiaí; 

panetones destinados pela Casa de Nazaré; 

 

REUNIÕES E EVENTOS: 

 

28/01 - Reunião Cras Santa Gertrudes 

29/01 - Reunião CMDCA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXOS 
 

                     
 

Descrição das tarefas da gincana 
 

                          

 

 



 

                         

Fotos da Tarefa – “Tire uma foto junto com pelo menos um adulto onde vocês estão fantasiados” 
 

                        
 
 
 



                      
 

Fotos da Tarefa – “Tire uma foto junto com no mínimo dois familiares vestidos com roupas na cor laranja” 
 

                  
 
 
 
 



               
 

Fotos da Tarefa – “Fotografe um momento engraçado em família” 

            
 
 
 



                 
 

Fotos da Tarefa – “Reproduza um meme que foi sucesso em 2020” 
 

As demais fotos e vídeos produzidos pelas crianças estão disponíveis na íntegra em nossa página do Facebook: 

Link de acesso: https://www.facebook.com/associacaoacolhimentobompastor 

 

                                                                                   

https://www.facebook.com/associacaoacolhimentobompastor

