RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Interessado: UGADS – Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social
Coordenador do Projeto: Rodrigo Pierobon Rodrigues
Período: Janeiro//2022
Dados referenciais de Janeiro/2022
No mês referenciado, deu-se continuidade ao trabalho na Associação Acolhimento Bom Pastor tendo como objetivo o
fortalecimento de vínculos e o convívio familiar e comunitário. Atualmente a Osc possui uma parceria com a UGADS que
contemplam 100 vagas, destas, 40 são de crianças de 7 a 12 anos no bairro Novo Horizonte, divididos em dois grupos e 60
vagas são de crianças de 7 a 12, adolescentes de 16 e 17 e idosos no bairro Santa Gertrudes, divididos em três grupos. Durante
o respectivo mês, as atividades direcionadas a estes grupos foram realizadas através de acompanhamentos individuais e
familiares, realizados via telefone e presencialmente. Além destes, foi realizado atendimento socioassistencial emergencial a
alguns usuários, destes, os que se encontram em situação socioeconômica emergente, com a finalidade de auxiliar a organização
alimentar das famílias. Ao longo do mês, a equipe de referência do SCFV em conjunto com os Cras Santa Gertrudes e Cras
Novo Horizonte concentrou suas ações em também realizar as buscas ativas nos seus respectivos territórios de abrangência.
Além disso, durante o início das duas primeiras semanas do mês, de forma interna, a Osc ministrou capacitações e treinamentos
para as equipes de referência do SCFV, não somente para a dupla técnica do Jd. Novo Horizonte e Santa Gertrudes, como
também, para as equipes técnicas de referência que atuarão nos territórios de abrangência Cras Tamoio, Vista Alegre e Central.

Cronograma de atividades
Santa Gertrudes
Horários
08h00 –
09h00
09h00 –
10h00
10h00 –
11h00
11h00 –
12h00
12h00 –
13h00
13h00 –
14h00
14h00 –
15h00

15h00 –
16h00
16h00 –
17h00

Segunda-feira
Preparação do local e da
atividade

Terça-feira
Preparação do local e da
atividade

Quarta-feira
Preparação do local e da
atividade
Grupo Socioeducativo
Idosos
Grupo Socioeducativo
Idosos

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

-

-

-

-

-

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

-

-

-

Almoço

Almoço

Almoço

Almoço

Almoço

Preparação do local e da
atividade
Atividade de convívio
Contação de Histórias
Mágicas –
Adolescentes/Crianças
Atividade de convívio
Contação de Histórias
Mágicas –
Adolescentes/Crianças

Preparação do local e da
atividade

Preparação do local e da
atividade

Preparação do local e da
atividade

Reunião, Planejamento e
Capacitação da equipe

Atividade de convívio –
Idosos

Grupo Socioeducativo
Crianças

Grupo Socioeducativo
Adolescentes

Reunião, Planejamento e
Capacitação da equipe

Atividade de convívio –
Idosos

Grupo Socioeducativo
Crianças

Grupo Socioeducativo
Adolescentes

Reunião, Planejamento e
Capacitação da equipe

-

-

-

-

Reunião, Planejamento e
Capacitação da equipe

Cronograma de atividades
Jardim Novo Horizonte
Horários
08h00 –
09h00
09h00 –
10h00
10h00 –
11h00
11h00 –
12h00
12h00 –
13h00
13h00 –
14h00
14h00 –
15h00

Segunda-feira
Preparação do local e da
atividade
Atividade de convívio –
KARATÊ
Atividade de convívio –
KARATÊ
Atividade de convívio –
KARATÊ

Terça-feira
Preparação do local e da
atividade
Grupo Socioeducativo
Crianças
Grupo Socioeducativo
Crianças
Grupo Socioeducativo
Crianças

Quarta-feira
Preparação do local e da
atividade

Quinta-feira
Preparação do local e da
atividade

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

-

-

-

-

-

-

Almoço

Almoço

Almoço

Almoço

Almoço

Preparação do local e da
atividade
Atividade de convívio –
ARTESANATO

Preparação do local e da
atividade
Grupo Socioeducativo
Crianças

Preparação do local e da
atividade
Atividade de convívio –
Dança

Preparação do local e da
atividade
Atividade de convívio –
Karatê

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

15h00 –
16h00

Atividade de convívio –
ARTESANATO

Grupo Socioeducativo
Crianças

Atividade de convívio –
Dança

Atividade de convívio –
Karatê

Reunião, Planejamento e
Capacitação da equipe

16h00 –
17h00

-

-

-

-

Reunião, Planejamento e
Capacitação da equipe

CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS
As duas primeiras semanas do mês foram dedicadas integralmente ao processo de aperfeiçoamento e educação
permanente da equipe de referência do SCFV da Bom Pastor.
Haja vista a ampliação do atendimento do Serviço no município de Jundiaí, a partir da parceria da Osc por meio da UGADS
com mais três Cras, o que totaliza a parceria com 5 Cras dentro do município, sendo estes: Novo Horizonte, Santa Gertrudes,
Vista Alegre, Central e Tamoio, entendeu-se importante instrumentalizar as novas duplas técnicas acerca da atuação da Política
Pública de Assistência Social e o Sistema Único de Assistência Social.
Além destes temas, também foi trazido ao grupo a descrição do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
através da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, discutindo também sobre a atuação da Proteção Social Básica
e a forma como essa Política se vincula às demais e a rede socioassistencial e de atendimento.
Para além destes temas, foi apresentado às equipes o detalhamento do Plano de Trabalho de cada convênio estabelecido
com a Prefeitura de Jundiaí por meio da Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social, além trazer temas
referente a Captação de Recursos, atribuições dos Conselhos de Direitos e de Políticas Públicas.
As duas semanas apresentadas foram muito produtivas e densas. Dessa forma, foi possível realizar um período oportuno
de aperfeiçoamento, treinamento e alinhamento técnico entre a atuação realizada pela Osc diretamente atrelada a Política de
Assistência Social.

BUSCAS ATIVAS E REUNIÕES - CRAS SANTA GERTRUDES E CRAS NOVO HORIZONTE
A partir da terceira semana do mês, as articulações entre os Cras e Osc foram intensas. De forma inicial, foram realizadas
duas reuniões com o Cras Santa Gertrudes sendo uma delas presencial e a outra reunião remota, com a finalidade de discutir
os acompanhamentos realizados as famílias que foram atendidas pelo SCFV ao longo de 2021 e avaliar seus prontuários
evolutivos para então pensar em um processo de continuidade ou descontinuidade nos grupos socioeducativos. Na última
semana do mês, foi realizada a reunião com o Cras Novo Horizonte com a mesma finalidade.

No território Santa Gertrudes, foi observado que houve uma superação de vulnerabilidades, sobretudo relacional e afetiva,
nos usuários do grupo de idosos. Esse foi o grupo em que mais houveram desligamentos no território, atingindo um total de 7
usuários que não precisam mais do SCFV. No entanto, o mesmo grupo seguirá atendendo 10 usuários que ainda estão em
situação de vulnerabilidade, nas quais não foram superadas pelo SCFV.
Já em relação ao grupo de adolescentes (13-15 anos), devido o mesmo ter iniciado em julho de 2021, os 9 usuários
atendidos seguirão em acampamento pelo SCFV até o fechamento do ciclo de um ano, ou até que as vulnerabilidades sejam
superadas.
Sobre o grupo de crianças (7-12 anos), 3 usuários foram desligados e 7 usuários seguirão em acompanhamento.
Ao longo da última semana, a Osc em parceria com o Cras realizou buscas ativas a usuários em potencial para o grupo
de idosos, crianças e adolescentes. Acredita-se que a busca ativa tenha sido bem sucedida, e que os respectivos usuários
participarão dos grupos.
Em relação ao Cras Novo Horizonte, além da reunião para avaliação dos prontuários dos usuários atendidos pelo SCFV,
foram realizadas articulações via e-mail e whatsapp ao longo de todo o mês. Como os grupos do Novo Horizonte são direcionados
a crianças com idade entre 7-12 e estavam atuando com a capacidade superior a 20 crianças por grupo, foram desligadas 22
crianças devido à superação de vulnerabilidades. Se mantiveram no grupo, devido ainda apresentarem vulnerabilidades a serem
superadas, 30 usuários.
Neste território, não foi necessário realizar busca ativa junto ao Cras, devido o respectivo equipamento já estar articulando
novos encaminhamentos de famílias atendidas via paif.

ACOMPANHAMENTOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES
Ao longo do mês foram realizados atendimentos via whatsapp e presencial este último, quando necessário, a todos os
usuários acompanhados pelo SCFV da Bom Pastor. Identificou-se as necessidades de cada usuário e de suas famílias, para
pensar em estratégias de acompanhamento familiar para os meses subsequentes. A partir da construção do planejamento de
atendimento semestral, também foi desenvolvido o planejamento de atividades mensal do mês seguinte (Fevereiro/2022) para o
SCFV, traçando metodologias que vão de encontro com a realidade social de cada usuário acompanhado.

ACOMPANHAMENTO SOCIOASSISTENCIAL FAMILIAR
A partir das destinações realizadas através da parceria realizada entre Associação Acolhimento Bom Pastor, Prefeitura
de Jundiaí, Programa Mesa Brasil Sesc Jundiaí e Romanato Alimentos.
Dessa forma, foram realizadas ao longo do mês de Novembro as seguintes destinações:
● 46 famílias dos territórios Novo Horizonte e Santa Gertrudes receberam manga, batata, cebola, pepino, abobrinha,
laranjas, bananas, pimentão, batata doce e berinjela do Programa Mesa Brasil Sesc Jundiaí;
● 31 famílias dos territórios Novo Horizonte e Santa Gertrudes receberam panetones da empresa Romanato Alimentos;

REUNIÕES E EVENTOS
3/01/22 à 07/01/22 - Capacitações/Integração sob os temas: Bom Pastor (Quem Somos?); PNAS e SUAS; Tipificação Nacional
de Serviços Socioassistenciais; Plano de Trabalho SCFV; Atuação dos Conselhos de Direitos e de Política.
13/01 - Reunião Cras Santa Gertrudes
14/01- Reunião CMDCA
24/01- Reunião Cras Santa Gertrudes
25/01 - Reunião Cras Novo Horizonte
27/01 - Reunião Inclusão Produtiva

