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Dados referenciais de Fevereiro/2021
No mês referenciado, deu-se continuidade as atividades remotas virtuais específicas para crianças e suas famílias e o retorno das atividades
presenciais a partir do Plano Gradual de Retomada para jovens de 16-17 anos e atendimentos individuais para idosos. 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
Farofa Bom Pastor
Ao longo do mês de fevereiro, 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.
A proposta consistiu em trabalhar alguns dos ritmos musicais brasileiros, de forma a trazer os elementos da cultura
nacional para nossos usuários e proporcionar através disto, a interação entre os membros da mesma família e entre os
diversos núcleos familiares presentes no grupo. Os temas musicais trabalhados com eles foram os seguintes:


Forró;



Bloco de Carnaval;



Quadrilha;



Axé;



Capoeira;

Utilizando como ferramenta de aproximação um grupo no WhatsApp onde estão reunidos todos os usuários dos
territórios Santa Gertrudes e Novo Horizonte, bem como os novos usuários incluídos através de buscas ativas realizadas entre
Osc e Cras Santa Gertrudes e Novo Horizonte, as atividades conseguiram possibilitar de forma integradora a participação de
das famílias cadastradas no SCFV de ambos os territórios.
Ao longo de toda atividade que iniciou em fevereiro e se estenderá até março, tivemos a adesão de 40 famílias e destas,
56 crianças usuárias do SCFV dos territórios Jd. Novo Horizonte e Santa Gertrudes.
A proposta foi construída com a finalidade de resgatar elementos musicais nacionais, levando as crianças e suas
famílias adentrar em um universo cultural diferente do vivido de forma cotidiana, ampliando assim o repertório sobre a cultur a

musical brasileira. Além disto, a proposta também possibilitou o desenvolvimento de momentos descontraídos em família, a
partir do feedback trazido pelos usuários onde a mesma se configurou aos núcleos familiares de forma muito divertida e
interativa, além de criar aproximações entre usuários e famílias de dois territórios diferentes, fortalecendo assim vínculos
sociais.

Fala aí, Bom Pastor

Juntamente com a proposta musical encaminhada aos usuários, também foi direcionada a eles de forma simultânea a
proposta ”Fala aí, Bom Pastor”. A proposta desta atividade consistiu em encaminhar aos mesmos a solicitação da construção
de vídeos que possibilitassem o resgate de memórias de cunho afetivo para nossas crianças e suas famílias.
Os temas direcionados a eles foram os seguintes:


Grave um vídeo relatando sobre sua experiência com sua primeira professora;



Grave um vídeo relatando uma memória engraçada vivida em família;



Grave um vídeo relatando sobre a experiência vivida em algum dos seus aniversários;



Grave um vídeo relatando sobre como é ser filho único ou ter irmãos;



Grave um vídeo relatando uma memória vivida na Bom Pastor;
A proposta levada as crianças se solidificou de forma muito importante, pois a partir de cada envio realizado por eles no

grupo, as famílias interagiram com as histórias trazidas pelos demais usuários e desenvolveu-se a partir disto, uma rede de
comunicação importante para o convívio social entre os usuários territórios, além do enredar de vivências possibilitado a par tir
do compartilhamento de memórias.
Através dessa atividade, tivemos a participação de 51 famílias e 70 crianças, o que sinalizou a participação de 100% das
crianças usuárias do SCFV do Santa Gertrudes e Novo Horizonte.

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, alegrias e as vivências cotidianas.
Além disto, foi realizado atendimento individual a dois idosos seguindo todos os protocolos de prevenção ao Covid-19,
com a finalidade de incluí-los em uma atividade de convívio específica para esses usuários denominada “Projeto Memórias”,
onde os idosos são convidados a relatar momentos importantes expereciados por eles ao longo de sua trajetória.
O tema inicial trabalhado com eles foi “Por que Jundiaí?”, onde esses dois usuários atendidos de forma individual
puderam relatar sobre a escolha deles pelo território Jundiaíense e caso nativos no município, relatar como se sentem
residindo no território.
No entanto, devido a entrada do município na fase laranja pelo Plano SP e diálogos tecidos com a gestão, os
atendimentos presenciais, ainda que individuais foram suspensos.
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – GRUPO JOVENS

Devido o não preenchimento da capacidade mínima para execução deste grupo, foi realizada a atividade formativa de
fotografia com os dois únicos usuários, um deles indicado pelo Cras no ano de 2020 e outro usuário atingido através de busca
ativa realizada pela Osc.

ACOMPANHAMENTO SOCIOASSISTENCIAL FAMILIAR

Através das diversas destinações alimentícias realizadas pelo Programa Mesa Brasil SESC Jundiaí, Prefeitura de
Jundiaí e CIC, 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:


16 famílias de usuárias do grupo de mulheres do território do Novo Horizonte contempladas com mamão
destinado pelo Programa Mesa Brasil, uvas destinadas pela Prefeitura de Jundiaí;



59 famílias de usuários crianças e jovem do SCFV do território do Jardim Novo Horizonte e Santa Gertrudes
contemplados com arroz, frutas, verduras e ovos destinados pelo Programa Mesa Brasil; Uvas destinadas pela
Prefeitura de Jundiaí; Alface destinada por uma empresa privada;



16 idosos do SCFV do território Santa Gertrudes contemplados com alimentos orgânicos destinados pelo CIC;
mamão destinado pelo Programa Mesa Brasil, uvas destinadas pela Prefeitura de Jundiaí;

REUNIÕES E EVENTOS:
08/02 – Reunião CMAS
25/02 - Reunião Cras Santa Gertrudes
26/02 - Reunião CMDCA

ANEXOS

Prints de alguns dos vídeos produzidos pelas crianças – Atividade “Farofa Bom Pastor” e atividade “Fala Aí, Bom Pastor”.

Atendimento individual realizado aos Idosos – Projeto Memórias

