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Dados referenciais de Março/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 crianças de 07-12 anos e atendimentos individuais remotos para idosos e Jovens . 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  

 

Grupo Socioeducativo – Tema: Quem Somos? 

 

A partir da proposta construída pela Osc em seu Plano Gradual de Retomada do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, foi dado início a execução do grupo socioeducativo para crianças, a partir do contato realizado 

com as famílias de 60 crianças (totalizando os 3 grupos atendidos) dos territórios Jardim Novo Horizonte e Santa Gertrudes, 

com a finalidade de realizar escalas para a realização dos atendimentos grupais presenciais com duração de uma hora por 

encontro, contando com a ocupação máxima de 10 usuários por grupo e seguindo todos os protocolos de segurança contra o 

contágio do vírus Covid-19. 

Diante disto, o primeiro grupo socioeducativo foi realizado no Jd. Novo Horizonte, sob o tema “Quem Somos?”. Para 

explorar esse tema, o grupo foi convidado a sentar em círculo, onde foi realizada a apresentação da técnica de referência do 

SCFV, bem como a orientadora social. Realizado acolhimento dos membros através de diálogo lúdico, a atividade inicial 

consistiu em quebrar o gelo entre o grupo e apresenta-los uns aos outros. Utilizando a dinâmica de apresentação “Quem sou 

eu”, cada membro recebeu a tarefa de se apresentar falando seu nome e na sequência, reproduzir a apresentação do colega 

anterior na ordem em que foram ditas pelos integrantes do grupo. Os integrantes interagiram bem uns com os outros e se 

divertiram muito por exercitar a memória e por vezes, se confundirem com os nomes dos colegas e/ou a ordem dita. Dando 

sequência a essas interações, foi explorado junto ao grupo outra dinâmica onde foi utilizado como instrumental lúdico bexigas 

cheias (enchidas previamente com bomba de ar) e dentro delas, papeis contendo as seguintes perguntas:  

 O que te deixa feliz? 

 O que te deixa magoado? 

 Do que você tem mais medo? 

 O que você gosta de fazer quando está em casa? 



 Você sente saudade de algo ou alguém? 

 O que você mais gosta em sua família? 

 Qual é sua cor favorita? 

 Se você fosse um super herói ou super heroína, qual poder gostaria de ter? 

 Como é ser filho único? Como é ter irmãos? 

 O que a escola representa para você? 

Para responder essas perguntas, cada criança deveria escolher uma bexiga, e a mesma deveria ser estourada pela 

técnica e/ou orientadora social (essa medida foi tomada para evitar compartilhamento de materiais). Após isso, a técnica 

realizou a leitura do papel que estava dentro da bexiga, que inicialmente deveria ser respondido pela criança que a escolheu 

mas que de forma secundária, poderia ser respondido por todas as crianças que se sentissem a vontade. 

A dinâmica foi muito interessante e permitiu que os usuários expressassem conteúdos reprimidos de felicidade e 

anseios, muitos consideraram a pandemia como termômetro para mensurar estágios de tristeza, alegria e ansiedade, além de 

realizarem aproximações uns com os outros através da troca de resposta sobre os conteúdos expressos pelos membros. Após 

isso, foi explicado ao grupo a proposta de atividades desenvolvidas para o SCFV e ambos membros demonstraram 

empolgação com as atividades.1 

 

Teatro Bom Pastor 

 

No mês de março foram propostas atividades teatrais remotas para serem realizadas entre as crianças e suas famílias, 

que foram divididas em três semanas sob os seguintes temas: 

 Família 

                                                             
1 Devido a fase laranja do Plano SP e reunião realizada entre a Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social juntamente com os coordenadores das 
Organizações da Sociedade Civil que executam o SCFV, as atividades presenciais foram suspensas no dia 02/03/2021 aproximadamente às 10h. O grupo socioeducativo 
de crianças mencionado neste relatório foi executado antes do conhecimento da Osc sobre a suspensão das atividades presenciais. 
 
 



 Amizade 

 Folclore 

A proposta levada a eles consistiu em permitir o desenvolvimento emocional e social através de produções artísticas, 

bem como o desenvolvimento cognitivo dos mesmos, a medida em que eles precisaram se apropriar de elementos sociais e 

culturais através de pesquisas em livros, internet, consulta aos familiares e/ou amigos para conseguirem realizar as produções. 

De forma inicial, as crianças juntamente com sua família (apesar do incentivo a participação familiar, esta atividade 

também poderia ser realizada de forma individual através de fantoche, monólogo ou outras expressões artísticas desenvolvidas 

pelas crianças) tiveram como tema teatral “Família”. Os resultados trazidos por eles foram muito importantes e revelaram 

elementos psicoemocionais de confronto entre fantasia e realidade de cada criança. As produções trazidas foram construídas 

em retratos de família como espaço potente de cuidado, mas também, de conflito. 

O segundo tema trabalhado com eles foi “Amizade” e dentro dessa proposta, as crianças expressaram sobre as relações 

de afeto que são construídas de forma cotidiana, mas também a solitude de algumas relações que são desenvolvidas ao longo 

de suas pequenas jornadas de vida. É importante ressaltar que a escola se fez presente na percepção de algumas das 

crianças, e as mesmas trouxeram os vínculos sociais produzidos através deste espaço de socialização secundária a vida dos 

sujeitos. 

O último tema trabalhado com este grupo foi “Folclore”. De forma muito criativa e divertida os mesmos deram vida a 

alguns personagens clássicos de nossa cultura nacional, reproduzindo expressões culturais populares que englobam aspectos 

da identidade brasileira. 

Foi possível observar através do retorno das atividades, que o processo de interação entre as famílias tem agregado de 

forma significativa ao desenvolvimento de convívio social de alguns usuários. O enredamento de vivencias somado ao 

processo de protagonismo dado as crianças, tem se configurado de forma muito positiva para o fortalecimento dos vínculos 

familiares e demais redes sociais.  

 

 



SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – GRUPO IDOSOS 

 

Devido o agravamento de contágio do vírus covid- 19 em todo território nacional e consequentemente suspensão das 

atividades presenciais, foram intensificados os acompanhamentos telefônicos realizados com estes usuários. 

   Semanalmente, entrou-se em contato com cada usuário para realizar atendimentos específicos para cada membro do 

grupo de idosos e através destes atendimentos, realizadas orientações para reforçar as medidas de segurança sobre o avanço 

caótico da pandemia, sobretudo, para alguns idosos em específico, dos quais foram identificados a não utilização ou do mau 

uso de máscara.  

Considerando isso, além do acolhimento emocional das demandas cotidianas enfrentadas pelos usuários, foram 

realizadas orientações importantes acerca da vacina. Tivemos um usuário que perdeu a data da vacinação e foi orientado a 

procurar a unidade de vacinação mais próxima para dar início ao seu processo de imunização. Um dado importante referente a 

organização do território Santa Gertrudes, é o fato da filha de uma de nossas usuárias do grupo de idosos, estar organizado 

uma rede de orientação a população idosa, informando sobre o processo de cadastramento e auxiliando aqueles que não 

possuem facilidade com os veículos de comunicação digital e realizando o processo de agendamento para a toma da primeira 

e segunda dose do imunizante, priorizando o grupo de idosos do SCFV executado pela Osc. Além de filha de uma usuária do 

grupo de idosos, a mesma também é mãe de duas crianças usuárias do grupo de crianças do SCFV executado no território 

Santa Gertrudes. Esta ação realizada por esse familiar dos nossos usuários, tem facilitado o mapeamento da instituição acerca 

do processo de vacinação dos idosos atendidos, além da parceria no próprio território que reforça as medidas de orientações 

de proteção ao vírus tão importantes nesse momento de avanço abrupto da pandemia.     

 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – GRUPO JOVENS 

 

 Devido o não preenchimento da capacidade mínima para execução deste grupo, foi alinhado em reunião com o CRAS 

Santa Gertrudes e Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social a necessidade de realizar um reordenamento 



etário para a execução das atividades. A Osc e o CRAS fidelizaram o compromisso de realizar relatório técnico com as 

justificativas cabíveis para tal alteração, e o CRAS através de mapeamento social no território, indicará a faixa etária caso seja 

aprovada a alteração deste grupo. 

 

VISITAS DOMICILIARES 

Diante da identificação da não participação de dois irmãos usuários do grupo de crianças do território Jd. Novo Horizonte 

nas atividades propostas, e sabendo da vulnerabilidade socioeconômica e fragilidade de vínculos familiares que sempre foram 

apresentadas por esta família, a orientadora social juntamente com a assistente social da Osc, realizou agendamento de visita 

domiciliar (atendimento foi realizado na calçada da casa da família), para compreender quais estavam sendo as condições 

estruturantes que estavam impedindo a participação da família no Serviço. A partir das considerações obtidas em atendimento, 

foram traçadas estratégias junto a família e a mesma segue em acompanhamento técnico na instituição.  

ACOMPANHAMENTO SOCIOASSISTENCIAL FAMILIAR  

 

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

Jundiaí, Romanato, Casa de Nazaré, Empresa Privada e Casa Santa Marta, 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 panetones, 

colombas pascal destinados pela Casa Santa Marta; Achocolatado e pães destinados pelo Programa Mesa Brasil; 

Queijadinhas e colomba pascal destinadas pela empresa Romanato Alimentos; Alfaces destinada por uma 

empresa privada; 



  60 famílias de usuários crianças do SCFV e adolescentes atendidos por outros projetos da Osc do território do 

Jardim Novo Horizonte e Santa Gertrudes contemplados com panetones, colombas pascal destinados pela Casa 

Santa Marta; Achocolatado e pães destinados pelo Programa Mesa Brasil; Queijadinhas e colomba pascal 

destinadas pela empresa Romanato Alimentos; Alfaces destinadas por uma empresa privada; Alfaces, frutas e 

legumes destinados pela Casa de Nazaré; Cestas básicas destinada pela Prefeitura de Jundiaí; 

  15 idosos do SCFV do território Santa Gertrudes contemplados com panetones, colombas pascais destinadas 

pela Casa Santa Marta; Achocolatado e pães destinados pelo Programa Mesa Brasil; Queijadinhas e colomba 

pascal destinadas pela empresa Romanato Alimentos; Alfaces destinada por uma empresa privada; 

                                                                                                                                                                                                     

REUNIÕES E EVENTOS: 

 

08/03 – Reunião CMAS 

12/03 - Reunião CMDCA 

26/03 - Reunião CMDCA  

26/03 - Reunião de Bloco SCFV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXOS 
 

          

                                

Fotos Grupo Socioeducativo de Crianças - Tema “Quem Somos?” 

                                               

 
 
 
 



 

                                     
              

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                
 Prints de alguns dos vídeos da atividade “Teatro Bom Pastor” 

 
 
 
 
 
 
 

 


