
 
 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA – 2019 

 

Nome da Organização: Ação Comunitária Inhayba 

Endereço: Estrada do Sol, S/N, caixa de luz 3.000 

Objeto da Parceria: Oferecer ações sociais, culturais e educativas com intuito de 

fortificar o elo familiar e auxiliar o desenvolvimento integral das crianças atendida, 

cultivando sua interação social, informação e aquisição de direitos. 

Meta de Atendimento da Parceria:15 

 

 

A) Atendidos  

 

Público alvo 

Crianças e adolescentes na faixa etária de 

06 a 15 anos, residentes no bairro Inhayba 

e bairros adjacentes à região de Brigadeiro 

Tobias, sendo: Brigadeiro Tobias, 

Astúrias, Genebra, Tupã, Caputera, Vila 

São João, entre outros, tais atendidos 

chegam até a Organização através de um 

transporte privado custeado pela ACI. 

Além da busca espontânea, priorizamos 

casos encaminhados pela rede como o 

CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, 

Escolas e UBS, casos estes de crianças 

que sofrem algum tipo de negligência e 

risco de violação de seus direitos, núcleos 

familiares fragilizados, sendo por questões 

financeiras ou outras demandas tão graves 

quanto. 

Quantidade de pessoas atendidas dentro 

do ano 2019 no Serviço Socioassistencial 

objeto da parceria.  

Janeiro: 15 

Fevereiro: 15 

Março: 15 

Abril: 15 

Maio: 15 

Junho: 16 

Julho:15 

Agosto: 15 

Setembro: 26 

Outubro: 22 

Novembro: 22 

Dezembro: 22 

Total: 213 

 

B) Atividades 
 
Janeiro: 

 O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos foi executado no mês 

de Janeiro no formato de Clube de Férias, sendo este focado nas atividades 

coletivas dos atendidos de diversas faixas etárias, construindo a socialização e 

desenvolvendo vivências que contribuíram com a potencialidade e a autonomia 

dos mesmos. Para o desenrolar dessa prática foram elaboradas brincadeiras 

múltiplas de recreação, já que o intuito do Clube de Férias também envolvia a 

descontração, o lazer de maneira  prazerosa para as crianças e os adolescentes, 



envolvendo os mesmos em um momento único de diversão e compartilhamento 

com os demais grupos. 

 Para fomentar as brincadeiras, as crianças e adolescentes foram convidados a 
dividir-se em dois times, a equipe amarela e a equipe verde, a disputa anima os 

atendidos a se dedicarem nas atividades, demonstrando sua competitividade, 

apoio e dedicação ao grupo que pertence. O primeiro atrativo foi a brincadeira 

“Pega o Rabo”, que consiste em uma brincadeira semelhante ao “pega a pega”; 

também foi aplicada a brincadeira de “bexiga no pé”, onde os atendidos 

amarram a bexiga com um  barbante no calcanhar e as equipes adversárias 

devem estourar a bexiga do colega.  

 No decorrer da semana os educadores aplicaram as atividades que prendessem 
mais a atenção dos atendidos, focando sempre na diversão dos próprios; como o 

grupo é composto por atendidos de diversas idades, em alguns momentos o 

grupo era dividido em dois, um de adolescentes e um de crianças, pois em 

algumas brincadeiras as crianças competiam com a mesma faixa etária para 

haver equilíbrio na competição. 

 Jogos mais divertidos entre eles foram à queimada, corrida do sapato, 

competição de desenho, estátua e a principal dança das cadeiras, tanto que 

quase todos os dias eles pediam para brincar. 

 Plantio feijão no algodão, que consistia em semear o feijão e durante os dias 
seguintes os atendidos teriam que cuidar da plantinha com o intuito de vê-la 

crescer; a atividade foi muito bem aceita pelos atendidos, todos curtiram muito 

e se dedicaram bastante nos cuidados da planta, todos os dias de manhã os 

atendidos eram levados até a sala e tinham que regar o seu feijão, assim 

puderam acompanhar o desenvolvimento da planta. 

 Sessão cinema com os filmes: Matilda e “Paranorman”. os educadores 
organizaram um cinema, desenvolvendo com as crianças e adolescentes um 

período de lazer e degustação de pipoca e refrigerante. 

 Foram aplicadas diversas atividades durante esse período, como: queimada com 
bexigas de água, tiro ao alvo com dardos e bexigas, jogo da velha gigante, 

joquem pô na linha , brincadeira na lama, parque livre e quadra livre, 

competição de apresentações artísticas, qual é a música com torta na cara e 

repetimos a brincadeira mais requisitada pelos atendidos, queimada com 

bexigas de água.  

 Ensaios para apresentação da peça Flicts, que aconteceu na empresa Flex. Nesta 

ocasião os atendidos apresentaram a peça de teatro já encenada anteriormente e 

a apresentação aconteceu no dia 26 de Janeiro, com a presença dos funcionários 

da empresa e seus familiares. 

Fevereiro: 

 No mês de fevereiro, demos inicio as nossas atividades normais na ACI, com 
algumas alterações no organograma semanal/anual. A cada dia da semana, 

trabalhamos uma temática especifica sendo elas: Linguagem/comunicação, 

culinária, jogos e brincadeiras, meio-ambiente e artes/artesanato. Neste primeiro 

trimestre, estamos trabalhando o tema Páscoa. 

 Para o ano definimos temas mais pedagógicos para desenvolver as temáticas: 
estação ser será o período do início do ano até a Páscoa sendo trabalhado este 

mesmo tema, a estação conhecer será trabalhado o tema Lanterna no período 

depois da Páscoa até o final de junho, estação fazer será trabalhado o tema 

Primavera de agosto à setembro, e a estação conviver será trabalhado o tema 

família de outubro à dezembro. 



 Inicialmente explicamos para os atendidos as novas mudanças que ocorreram e 
apresentamos para eles as temáticas que seriam trabalhadas no decorrer da 

semana; nossa primeira atividade foi mímica, com o intuito de quebrar o gelo e 

desenvolver a expressão corporal, o interessante foi que eles mesmos decidiram 

o início da atividade, nesta semana também tivemos um momento onde eles 

brincaram com os brinquedos de peças de montar e fantoches, sugerimos que os 

atendidos montassem um teatro de fantoches e nos apresentassem, vimos a 

dedicação e autonomia na hora da apresentação. 

 Para a aula de linguagem planejamos a leitura da história do verdadeiro coelho 
da Páscoa, mas os atendidos não se mostraram interessados. Na culinária 

fizemos um delicioso bolo de banana, todos os atendidos gostaram muito e 

ajudaram no preparo do bolo, porém por conta do grande número de atendidos 

do grupo, tivemos dificuldade com a realização da culinária, finalizamos a 

semana com o início da atividade “árvore dos sonhos”, onde os atendidos 

pintaram com aquarela os seus sonhos e depois conversamos sobre, eles 

gostaram muito da atividade, porém ficaram um pouco perdidos na hora de 

explicar seus sonhos. 

 Atividade “árvore dos sonhos”, onde os atendidos redesenharam seus sonhos e 

falaram em roda um pouco mais sobre eles, tivemos brincadeiras livres na sala 

de brinquedos, na culinária fizemos pão e apesar deles gostarem muito da 

culinária é muito difícil aplicar a atividade pois eles não prestam muita 

atenção.Finalizamos a semana com a confecção da árvore, os atendidos 

procuraram os galhos e pintaram e no final da atividade fizemos uma guerra de 

tinta. 

 Brincadeiras na quadra, mas por conta da chuva, não conseguimos, então 
deixamos eles brincando com brinquedos de peça e jogos. Na aula de 

linguagens, iniciamos com os atendidos o livro dos sentimentos, escolhemos 

trabalhar 8sentimentos, neste dia trabalhamos 3: medo, alegria e tristeza, os 

atendidos criaram os símbolos que representariam todos os sentimentos, a 

atividade fluiu muito bem.  

 Bolachinhas de banana, de todas as aulas de culinária, esta foi a que eles mais 
participaram de maneira harmoniosa, encerramos a semana com a finalização da 

construçãodaárvore dos sonhos, onde escolhemos em conjunto onde íamos 

montar a nossa árvore, após isso todos cavaram, plantaram a árvore e em 

seguida todos colocaram os seus casulos nela! 

Março: 

 Semana do feriado de Carnaval, que ocasionou o descanso tanto aos educadores 
como ás crianças. Nos dias 07 e 08/03 a equipe fez o planejamento referente ao 

restante do mês, relatório referente ao mês de Fevereiro e tivemos Capacitação 

Profissional com a Orientadora Social. 

● A atividade planejada na semana foi o plantio de feijão tendo como objetivo 

estimular a criatividade e a responsabilidade. Momentos antes a atividade foi 

realizada uma roda de conversa sobre os fatos acontecidos. Após a roda eles 

começaram decorando os copos para depositar os feijões. A aula teve um 

resultado positivo e prazeroso.  

● A atividade proposta foi brincadeiras lúdicas tendo como objetivo a 

socialização, integração da turma e coordenação motora.  Por conta do sol forte 

houve uma mudança na programação do dia e levamos eles para a sala de 



brinquedos onde eles se fantasiaram, utilizaram os brinquedos, fizeram 

cabaninhas houve interação entre a turma. No fim da aula foi utilizado o data 

show para dançar no Just Dance que eles gostaram bastante e todos se 

envolveram.  

● No dia a atividade realizada foi o livro dos sentimentos buscando como objetivo 

a expressão de suas emoções e sentimentos. Foi dado continuidade a confecção 

do livro neste dia e eles desenharam sobre seus medos, foi conversado um 

pouco a respeito do que eles tinham medo e a educadora Amanda veio se 

despedir da turma.  

● Receita do pão de beijo, tendo como o objetivo adquirir autonomia e um contato 

com ingredientes e a culinária de um modo geral. Por motivos da parte do 

educador não foi possível realizar a atividade. Por fim os atendidos foram 

levados a sala de jogos onde decidiram por unanimidade ir ao parque realizarem 

brincadeiras livres com os brinquedos.  Com a brincadeira ao ar livre pode se 

esperar o uso da imaginação e contato com a natureza e integração da turma. 

Eles se divertiram bastante.  

● No dia foi exibida a história do coelho russo (desenho que representa o 

verdadeiro coelho da páscoa) tendo como objetivo conhecer a história. Os 

atendidos foram levados para a sala de brinquedos onde foi exibido um vídeo 

sobre a história do coelho russo, em seguida houve uma roda de conversa sobre 

a história alguns não tiveram uma resposta positiva além disso foi conversado 

sobre a páscoa. Por fim os atendidos foram levados ao parque onde eles 

brincaram com bolas e se organizaram em equipes para brincarem juntos.  

● A atividade proposta foi desenho com folhas. O objetivo esperado é o 

desenvolvimento da coordenação motora e a aprimorar a criatividade dos 

atendidos. A atividade teve como início uma breve introdução aos atendidos de 

como seria realizada, em seguida a turma foi divida em equipes para recolher as 

folhas, flores e gravetos pelo espaço, após a colheita dos materiais eles 

confeccionaram desenhos em folhas A4 expondo sua criatividade e explorando 

sua imaginação. Eles gostaram muito da atividade realizada.  

● A atividade planejada foi Brincar na sala de jogos o objetivo esperado foi um 

melhor convívio entre a turma. Foi proposto uma nova maneira de brincar por 

conta do clima onde estava uma temperatura muito elevada os atendidos foram 

levados ao parque, porém, com um requisito eles poderiam apenas pegar dois 

brinquedos cada um e todos teriam que brincar em conjunto. Por fim todos 

brincaram juntos de maneira harmoniosa onde foi muito interessante observar a 

cooperação e a colaboração deles mediante aos requisitos apresentados pelos 

educadores.  

● No dia a atividade proposta foi “livro dos sentimentos” com o intuito de expor o 

que cada atendido sente. Dando continuidade a atividade da semana anterior o 

sentimento da semana foi tristeza onde houve primeiramente uma conversa 

sobre quais razões que os deixam tristes, alguns relataram sobre situações em 

que os pais batem neles, outros sobre morte e afins. A aula trouxe teve um 

resultado muito produtivo fazendo com que eles se abrissem e expusessem seus 



próprios sentimentos e emoções. Algumas questões foram encaminhadas à 

assistente social. 

● A atividade planejada e realizada foi Bolo de Chocolate com o objetivo de obter 

autonomia e uma experiência com alimentos e a preparação dos alimentos. Foi 

realizada a receita do bolo de chocolate com o auxílio de todos os atendidos, 

enquanto o atendido Gustavo descrevia a receita todos os outros colocavam os 

ingredientes. Enquanto esperavam o bolo assar foram levados para a sala de 

jogos. O bolo ficou ótimo e todos adoraram a experiência e o sabor.   

● Finalizando a semana com confecção de massinhas. Tendo como o objetivo 

obter autonomia, criatividade e aprender a realizar a confecção de massinhas. 

No desenvolvimento tivemos o auxílio da educadora Daiane na confecção das 

massinhas, durante a explicação da educadora Daiane os atendidos se 

mostraram atentos e animados, todos foram prestativos e solícitos durante a 

preparação. Por fim os atendidos foram levados ao pátio para brincarem com as 

massinhas. Eles gostaram bastante da atividade percebendo que foi bem 

positiva.  

● Iniciando a semana realizando a atividade Desenhando com terra/ desenhando 

com água. Tendo como objetivo explorar a atividade e vivenciar novas 

experiências. Foi realizada a atividade com o auxílio do educador Bruno. Em 

seguida houve uma roda de conversa para apresentar os novos educadores 

sociais onde os atendidos tiveram a oportunidade de conhecê-los melhor através 

de perguntas.  

● A atividade realizada do dia foi jogos com bolas e bambolê, tendo como 

objetivo trabalhar a coordenação motora, desenvolver habilidades esportivas e 

vivência coletiva. Neste dia o ônibus atrasou então por conta desse imprevisto 

não foi possível realizar nenhuma atividade, porém a Vanessa que estava 

participando da seleção de educadores levou a turma para o parque onde eles 

aproveitaram esse momento ao ar livre e tiveram a oportunidade de conhecê-la 

melhor.  

● Dando continuidade foi trabalhado o livro dos sentimentos com os atendidos 

com o propósito de expressar melhor os sentimentos. O sentimento do dia 

trabalhado no livro foi alegria, onde foi falado sobre diversos momentos em que 

eles estavam alegres em sua vida e em seguida foi registrado no papel por cada 

um quais situações os deixavam alegres.  

● A atividade planejada e realizada no dia foi a preparação da torta de pizza com 

o intuito de cada um conhecer melhor os ingredientes utilizados nos alimentos 

preparados, uma experiência direta com a culinária e eles saberem como são 

preparados os alimentos que eles comem. A torta de pizza foi preparada com o 

auxílio de todos os atendidos, todos estavam bem animados em ajudar. 

Enquanto a atendida Emily lia o modo de preparo da receita os outros atendidos 

com o auxílio dos educadores foram seguindo os passos. Enquanto a torta 

estava sendo assada levamos eles para a sala de jogos. Por fim a torta deu certo, 

ficou uma delícia e todos amaram tanto o processo de preparo 

quantoexperimentar.  



● A atividade prevista foi coelho em carimbo com as palmas das mãos. Tendo 

como objetivo a vivência com a arte da pintura e explorar a criatividade e 

conhecer outras formas de pintar sem usar o pincel. No entanto não foi possível 

a realização dessa atividade por conta da ausência coletiva da turma neste dia 

devido a reunião escolar.  

Abril: 

 No mês de Abril foi apresentado e trabalhado o Tema Páscoa explorando a arte, 

a natureza e as formas de linguagens e comunicação como forma de 

desenvolvimento cognitivo e social.  Finalizando o mês de Abril com o início 

do novo tema “Luzes” relacionando com a nova estação do ano o inverno e 

assim trabalhamos os sentimentos de uma maneira mais profunda e 

introspectiva de si para com o outro. Trabalhamos com as crianças a questão do 

auto conhecimento como pertencente do espaços internos e externos. E também 

de se reconhecer como ser humano com limitações, sentimentos e emoções e 

como podemos explorar isso e o relacionamento com o próximo.  

Desta forma, trabalhamos as seguintes atividades com às crianças:  

 Neste dia a atividade planejada para ser realizada com as crianças dentro do 
tema natureza foi “Descobrindo o vento", tendo como objetivo explorar seus 

sentidos de percepção, do reconhecimento do que não é visto e sim apenas 

sentido. A atividade teve início com uma roda de conversa onde foram 

colocadas algumas questões para as crianças. “O que é o vento?”“O que o vento 

faz?” “Qual a importância do vento?” “Pra qual direção ele vai?” Houve 

diversas respostas da turma. Em seguida o arte educador de teatro Bruno 

realizou uma oficina de “barangandam” com o atendidos onde eles descobriram 

através do brinquedo a direção do vento em seguida eles brincaram livres e 

mesmo assim comentavam sobre a posição e direção que o vento levava as fitas. 

Ao término levamos os atendidos para a sala e eles fizeram um desenho sobre o 

vento, foram feitos desenhos bem criativos. Todos participaram e gostaram 

muito das atividades propostas.  

 Com a proposta do tema Páscoa pudemos realizar uma atividade artística com 
os atendidos chamada “Coelho em carimbo com as palmas das mãos” o objetivo 

dessa atividade é de que haja a vivência com tinta e que  explore a imaginação e 

a criatividade. Para realizar a atividade nos dirigimos para a sala “verde” onde o 

educadorThiago fez uma breve explicação. No decorrer da atividades íamos 

chamando duplas para pintarmos as mãos deles e carimbando no papel, após a 

tinta estar seca eles confeccionavam os rosto do coelho. Eles escolheram o 

nome para o coelho e deram idade para cada um. No fim da aula levamos os 

atendidos para brincar livre no parque. Foi uma atividade bem gostosa de 

realizar e todos gostaram muito. 

 Dando continuidade a atividade “Livro dos Sentimentos” onde o objetivo 
proposto é expor seus sentimentos e emoções. Finalizamos a capa onde cada 

atendido fez um desenho de sua preferência.  

 Neste dia eles brincaram no parque com apenas dois brinquedos, o objetivo é 

que eles aprendam a brincar em conjunto e a compartilhar. Direcionamos os 

atendidos para a sala de jogos onde eles puderam escolher dois brinquedos para 

brincar no parque. Alguns não quiseram nenhum brinquedo e brincaram livres.  

 Finalizamos a semana realizando a receita das bolachinhas de banana onde eles 
podem ter uma vivência com a culinária, conhecer os ingredientes e aprender a 

compartilhar. Anterior a receita fizemos uma roda de conversa sobre o 



comportamento deles durante a semana. Nós fizemos um combinado de 

comportamento e em seguida nos direcionamos para o refeitório e realizamos a 

receita. Neste dia eles estavam bem agitados também por conta de saber que as 

bolachinhas seriam um presente para outras crianças de outra instituição. Por 

fim eles gostaram bastante das bolachinhas.  

 Iniciamos a semana com uma nova temática para a atividade onde foi 
introduzida comunicação onde são tratados assuntos relacionados ao tema 

diretamente e ao convívio das crianças e etc. Neste dia a atividade planejada 

seria a construção de ninhos para as aves tendo como objetivo proposto 

vivência com os elementos da natureza. Porém neste mesmo dia por conta do 

clima chuvoso tivemos um número de crianças reduzido e uma arte educadora 

estava em período de teste então nós educadores juntamos os atendidos numa 

única turma para que a arte Educadora Isabela realizasse seu teste. Ela realizou 

uma atividade com tintas e todos gostaram muito.  

 Para dar continuidade a atividade que seria realizada no dia anterior a atividade 
proposta era a confecção de pássaros com o objetivo de explorar a imaginação e 

criatividade, desenvolver coordenação manual com artesanatos. Porém neste dia 

ocorreu a visita da instituição Educandário Bezerra de Menezes onde foram 

realizadas diversas atividades, como: confecção de massinhas e desenhos com 

tintas. Todos gostaram muito e foi um dia bem agitado. No fim do dia eles 

realizaram a troca de presentes onde eles entregaram as bolachinhas que tinham 

feito no dia da culinária da turma. 

 Nesta semana na aula de linguagem a atividade planeja foi contação de 

histórias, com o objetivo de usar a imaginação e explorar a escuta. Fizemos uma 

roda e contamos a história do grilo e da borboleta. Eles estavam muito agitados 

então deixamos que eles brincassem com as fantasias e os brinquedos.  

 A atividade planejada neste dia foi “Jogos sem brinquedos” com o objetivo de 
explorar os movimentos do corpo humano, a coordenação, estreitar relações e 

vínculos e a brincar em equipe. Foi um dia muito produtivo, pois realizamos 

algumas brincadeiras e jogos. Primeiramente brincamos de gato caça ao rato, 

eles gostaram muito da brincadeira rendeu muitos e todos participaram. Em 

seguida brincamos de pega-pega corrente, por fim brincamos de camuflagem e 

finalizamos de "fui à feira". Foi um dia bem produtivo e gostoso.  

 Concluímos a semana com a receita de Bolo de fubá com goiabada tendo como 
objetivo experiências com a arte da culinária.  Nós educadores juntamos todas 

as turmas no pátio em roda enquanto a educadora Vivian explicava a receita e 

durante o processo alguns atendidos iam sendo chamados para ajudar na 

construção da receita.  

O bolo ficou muito gostoso e todos os atendidos gostaram bastante. Em seguida 

enquanto o bolo assava eles brincaram livre no parque.  

 Iniciamos a semana pintando os ovos para o cenário da peça de Páscoa onde o 
objetivo é o de desenvolver habilidades de coordenação fina e pintura.  Após a 

roda interativa o arte educador Bruno conduziu os atendidos para a sala e 

realizou a atividade de pintura dos ovos na folha sulfite. Nesse desenho eles 

podiam colocar suas ideias mais coloridas e por fim os desenhos eram o 

passaporte para eles saírem para o parque brincar. Os educadores avaliavam a 

pintura e a criatividade e elogiava o capricho de cada um. Todos os ovos 

ficaram muito criativos e lindos.  

 Neste dia a Educadora de Educação Física levou os atendidos na quadra para 

realizar atividades lúdicas, eles brincaram de corrida de corrente, corrida com os 



tatames e por fim joken pô gigante. Todos gostaram muito das brincadeiras. No 

fim do período de atividades levamos os atendidos para o parque.  

  A atividade planejada do dia foi a confecção de Máscaras de Borboletas. Com 
o intuito de finalizar as atividades referentes ao tema sugerido do mês e estação 

outono.  

Foram cortados por nós educadores moldes de borboletas no EVA onde eles 

confeccionaram e decoraram suas próprias borboletas, puderam utilizar tintas, 

glitter, lantejoulas e outros materiais. Todos gostaram muito, foram muito 

colaborativos e comportados. Ao término realizamos uma roda de conversa 

sobre o que foi o tema e os significado da borboleta como um todo no processo 

de transformação.  

 Finalizando a semana e o tema Páscoa com a atividade proposta pela equipe “ 
Caça aos ovos” com o objetivo de finalização do mês do tema Páscoa e 

encerramento e ciclo do tema Borboleta. E onde eles puderam trabalhar em 

equipe para encontrar os ovos.  

O arte educador Bruno contou uma história aos atendidos. Em seguida os 

atendidos foram a caça aos ovos de chocolate e estava divido por turmas e cores 

nas fitas amarradas nos saquinhos onde estavam os ovos. Após encontrarem os 

ovos, nós educadores pintamos o rosto dos atendidos. Enquanto acontecia a 

pintura facial a arte educadora Isabela aplicou uma atividade onde eles pintaram 

um mural livre como uma forma de intervenção artística.  

 Neste dia a atividade planejada foi a leitura da história da Menina da Lanterna 

com o objetivo de apresentar o tema às crianças.  

 O Planejado foi uma roda de conversa e novamente contamos a história sobre a 
menina da lanterna em seguida discutimos sobre alguns pontos importantes da 

história. Falamos sobre o comportamento da turma e como poderia ser 

melhorado.  

 Esse dia realizamos como atividade jogos e brincadeiras lúdicas com o objetivo 
de explorar a coordenação motora, explorar a memória e o trabalho em equipe. 

Realizamos uma atividade de cooperação mútua onde eles precisavam confiar 

no amigo, sendo que uma criança ficava de olhos vendados e precisava 

prosseguir nesse caminho até o fim. Uma outra etapa a criança precisava 

prosseguir com as outras crianças falando ao mesmo tempo direções opostas. 

Em seguida fizemos uma roda de conversa sobre o que foi vivenciado por eles 

durante a atividade.  

 Finalizamos a semana realizando a receita do Pão Vegano onde formamos uma 
roda onde todos os atendidos conseguiam acompanhar a receita sem problemas 

e distrações. Os educadores iam explicando a receita enquanto que alguns 

atendidos liam trechos das receitas. Enquanto era esperado o pão assar os 

atendidos tiveram um momento de atividade com a Psicóloga Raíza. 

 Neste dia a atividade planejada foi “O feitiço virou contra o feiticeiro” com o 

objetivo de ter uma maior reflexão do que é bom para eles e o que eles desejam 

para o próximo.  

Sentamos todos em roda e foi pedido que eles pensassem em uma prenda para o 

amigo da direita em seguida explicamos que eles é que iriam realizar a prenda. 

Houve diversas reações de espanto e constrangimento, alguns não quiseram 

realizar a brincadeira. Em seguida conversamos sobre como eles se sentiram 

durante e como era ruim desejar o mal ou algo constrangedor já que eles não 

gostariam que fosse com eles. Foi uma atividade que obteve um excelente 

resultado. 



Maio: 

 Foram propostas as seguintes atividades relacionadas ao tema abordado: 

 Desenho Secreto, Experiência da Vela; 

 Filme: Uma professora muito Maluquinha; 

  Releitura da História da Menina da Lanterna, Ensaio, Desenho Livre.  

 No período do mês de Maio nas aulas de comunicação foram realizadas 
algumas rodas de conversas onde os atendidos puderam falar sobre alguns 

acontecimentos pessoais e compartilhar experiências onde expuseram alguns 

conflitos entre, abrindo assim uma oportunidade para um possível dialogo e 

resolução do conflito mencionado de maneira eficaz e humanitária.  Nessas 

rodas de conversas também acontecem alguns momentos em que os educadores 

e os atendidos fazem combinados para proporcionar melhor convivência, os 

dois lados expõem suas opiniões sobreo rendimento da turma e o trabalho do 

educador.  

 Em uma ocasião em especifico uma atendida escreveu um bilhete contando um 

descontentamento com a turma e com os educadores, podendo assim haver 
esclarecimentos para um entendimento eficaz, sendo então tal questão resolvida 

da melhor maneira possível entre todos os envolvidos.  

 O desenho secreto foi uma atividade onde os atendidos puderam ter uma 

experiência tintas, tiveram a sensibilidade de trabalharem juntos, dividindo os 

materiais (tintas e os pincéis). Trocaram suas ideias sobre o que pintar mesmo 

sendo um desenho diretamente relacionado a história; gostaram muito desta 

atividade pelo fato de que inicialmente eles não conseguiram ver o que estava 

desenhado e em seguida passando a tinta eles viram seus desenhos e tiveram o 

interesse de desenhar muitos outros. A aula de comunicação dá a oportunidade 

de conhecer os atendidos de forma mais intima, aulas após aula notaram com 

clareza a forma que eles interagem, falam se comunicam com próprio corpo.  

 Atividade chamada experiência com a vela onde surgiram diversos 
questionamentos; de inicio parecia apenas uma vela e apenas um assunto. Mas 

ao mostrar a vela foi falado que a vela eram eles como ser humano e então foi 

realizada a experiência física utilizando copo, vela e um isqueiro lembrando 

sempre de alerta-los a não realizar a mesma em suas casas sem a supervisão de 

um responsável. Ao acender a vela o fogo foi relacionado com a nossa luz 

interior então os educadores questionaram aos atendidos sobre o que seria essa 

“luz interior”, a resposta foi de imediato: família, sonhos, amizade, amor, 

alegria e carinho. Utilizando o copo para apagar o fogo fazendo a analogia com 

que o copo fosse todas as coisas externas que podem apagar a nossa luz interior 

onde os atendidos deram sua opinião como sendo; brigas, falar mal do amigo, 

raiva entre outros sentimentos negativos. Foi interessante porque uma atendida 

em especifico que possui certa dificuldade em ouvir por ter muita necessidade 

em se expor verbalmente em vários momentos de roda ou de atividades em que 

eles precisam ter certa atenção ao que o educador está explicando; tal criança 

iniciou o diálogo junto ao educador, momento em que todos pararam e disseram 

que quando eles estão conversando enquanto o educador está explicando eles 

estão sem perceber apagando a luz do educador. Foi algo muito interessante 

pelo fato deles estarem atentos e conseguindo fazer da experiência do dia-dia de 

cada um com essa relação ao tema. Essa atividade em especifico teve um 

impacto muito forte para eles, um atendido havia saído da sala e ido ao parque 

devido a um conflito com uma atendida, o mesmo veio até o educador e 

explicou a situação dizendo que a atendida tinha apagado a luz dele e que ele 



estava magoado; novamente foi feita uma roda de conversa e falamos sobre 

alguns acontecimentos específicos no dia-dia deles que fazem com eles se 

chateiem e se sintam mal e foi conversado alguns métodos de como pode ajudar 

a acender a vela do amigo. E eles sempre dão exemplos.  As experiências nas 

aulas de comunicação sempre traz uma reflexão para os educadores e sempre é 

encontrado alguns momentos para melhorar e o que já esta avançando como 

coletivo e como individuo.  

 Foram realizadas as seguintes receitas em nossos momentos de mão na massa: 
Bolo de Frutas, Bolo de maçã com banana, Bolachinha de Maizena e Bolo 

Formigueiro.  

No dia que seria realizada a nossa culinária do bolo de frutas tivemos um evento 

interno e externo com a participação das crianças chamado Cine Solar.  

As culinárias são realizadas no pátio de uma forma em que todas as crianças 

consigam observar o processo da receita e assim também participem auxiliando 

no preparo, e essas experiências tem como objetivo de que eles possam 

aprimorar seu paladar e produzindo seu próprio alimento adquiram autonomia. 

A importância da culinária se dá também para que eles conheçam os 

ingredientes que eles estão comendo. Nesses momentos em que estão reunidos 

junto aos educadores sempre acontecem conversas em que eles contam o que 

aconteceu com eles na escola ou em suas residências. Eles possuem um grande 

interesse de interagir na culinária, sempre ocorrem alguns conflitos de “quem 

vai ser o primeiro” a participar por conta de a turma ter uma grande quantidade 

de atendidos. Sempre é convidado um atendido a ler a receita e eles gostam 

bastante e quando a receita é um pouco mais extensa já foi feita a experiência 

de cada atendido ler uma frase para que todos tenham a oportunidade participar.  

 No dia que seria realizada a receita de Bolachinha de Maisena foi dada 
prioridade ao ensaio da apresentação que será realizada no dia do SARAU DAS 

LUZES.  Inicialmente seria apenas uma cena onde os atendidos estariam 

brincando na rua em pequenos grupos, porém foi observado que eles tem um 

interesse muito grande pela dança e então foi dado a proposta deles dançarem 

uma coreografia de uma musica que todos da sala possuem um grande interesse. 

Pode se perceber uma habilidade na arte da dança de duas atendidas em 

especifico que desenvolveram os passos com pouquíssima dificuldade, mesmo 

os outros atendidos não tendo se destacados a maioria possui um grande 

interesse em dançar. A culinária tem um papel fundamental porque além de 

propor a autonomia, ela traz como um momento de interação enquanto partilha 

do alimento.  

 Telefone sem fio, passa o anel, camuflagem, pega-pega, Just dance.  
Essas foram as atividades realizadas nos nossos momentos de jogos brincantes, 

esse é um momento de grande interação e onde eles exploram seus movimentos, 

seus limites, suas percepções e sua coordenação motora. É um momento onde 

eles interagem entre si e também um momento onde surgem diversos conflitos, 

e onde pode ser observado algumas características como: liderança, 

introspecção, autonomia, companheirismo, imaginação, sociabilidade. Na 

brincadeira de passa anel pode ser explorada a questão da concentração, da 

atenção de quem estava com o anel na mão.  

Quando foi realizada a brincadeira camuflagem todos os atendidos participaram 

com bastante entusiasmo e eles gostaram tanto que nos momentos de parque 

livre uma atendida puxou a brincadeira e eles ficaram brincando por um longo 

período.   



 Recortes de Revistas e jornais na sulfite, Carimbo de tinta com as mãos, 
Desenho dos sentimentos.  

Durante as aulas de confecções artísticas foram realizadas atividades que 

estimulassem e explorassem alguns aspectos internos e externos das crianças 

como o que estão sentindo e vivenciando naquele dia, naquela semana ou mês. 

Para exemplificar foi realizada uma atividade com os atendidos onde foram 

distribuídas folhas sulfite e revistas e o intuito da atividade é de que eles 

recortassem palavras e imagens que representassem seus sentimentos naquele 

dia, alguns colocaram palavras especificas como, por exemplo, alegria, amor, 

divertido, outras colocaram imagens como casas bonitas, piscinas, lugares 

arborizados, uma imagem de família reunida no parque ou na sala de casa o que 

pode ser compreendido como o sentimento sentido ou o que eles tem de 

expectativas para se ter um sentimento bom. A turma realizou a atividade com 

muito entusiasmo. E como objetivo externo foi uma forma de se explorar e 

exercitar a coordenação motora com a tesoura e materiais de colagem, 

autonomia, imaginação. Houve uma situação em que não houve um pedido do 

educador e foi uma ação que partiu do próprio atendido onde uma atendida 

especifica já tinha terminado sua atividade e ela por conta própria ajudou a 

outra atendida a terminar a colagem desenvolvendo um trabalho em equipe de 

cooperação entre os mesmos. Nos momentos de confecções artísticas os 

atendidos tem a oportunidade de pintar com diversos materiais como, por 

exemplo: tinta e pincel, lápis de cor, giz de cera, pintura com os dedos onde 

estimula diversas técnicas de pintura.  

 Brincar com as massinhas onde trabalha e exercita habilidades manuais, de 
coordenação motora fina e é um momento onde os atendidos brincam entre si 

construindo diversas brincadeiras, criam histórias, ocorre nesses espaços muita 

cooperação onde eles dividem as massinhas.  

Uma ocasião em especifico aconteceu com uma atendida da turma fez comidas 

imaginarias e trouxe para interagir com a educadora e a educadora entrou na 

brincadeira e experimentou as comidas e ela foi descrevendo os pratos e se 

sentiu muito importante e disse para a educadora que quando crescesse gostaria 

de ser uma “PROFESSORA QUE ENSINA A FAZER COMIDA” e assim 

como essa atendida os outros também criam diversas situações imaginárias 

durante as brincadeiras e isso é de fato de extrema importância para sua 

formação quanto individuo e como um coletivo.   

Junho: 

 Demos inicio ao mês de junho dando continuidade ao tema “LUZES” 
trabalhando a luz interior e o respeito para com o outro entendendo a luz 

interior do próximo.  Trabalhamos com as crianças a questão do 

autoconhecimento como pertencente do espaços internos e externos. E também 

de se reconhecer como ser humano com limitações, sentimentos e emoções. 

Desta forma, trabalhamos as seguintes atividades com às crianças:  

 No decorrer do mês de junho foram trabalhadas atividades com enfoque no 

tema luzes dando continuidade ao mês anterior. As atividades realizadas 

durante o mês foram ensaio, Dicionário dos sentimentos, “Cinemão”, 

Autorretrato e Oficina de Taipa.  

Após a introdução no mês anterior do tema Luzes os atendidos tem se 

familiarizado cada vez mais com o assunto e isso tem nos dado cada vez mais 

oportunidades nas abordagens através das atividades. Como luz interior está 

muito entrelaçado com sentimentos tanto interno quanto externos foi proposta 



uma atividade com os atendidos baseada no livro “Casa das estrelas. O universo 

contado pelas crianças” do autor Javier Naranjo. Os educadores escreveram 

diversos sentimentos em uma folha cortando-os e colocando-os em um 

recipiente, em seguida cada atendido ia retirando um papel e o objetivo era 

todos desenharem o que aquele sentimento significava para cada um expor 

verbalmente. Na folha constava o desenho, o nome, a idade e o significado da 

palavra.  

Foi bem interessante à percepção de cada criança sobre determinadas palavras e 

como pode a mesma palavra possuir significados completamente diferentes, 

colocar palavras iguais foi propositalmente para esse fim.  

Uma atendida em especifico classificou AMOR, como amor pela gatinha dela e 

enquanto que outra amor era estar com a família.  

Uma outra palavra foi SAUDADE que para um atendido em especifico saudade 

era estar longe de uma pessoa desenhando ele e uma pessoa na figura feminina 

e verbalmente ele dizendo que era a mãe dele, e enquanto que outro atendido o 

significado de saudade era a morte do animal de estimação.  

Tendo em vista esses casos pode se considerar diversas realidades no mesmo 

grupo com faixa etária próxima e que frequentam o mesmo espaço, porque cada 

ser é um universo.  

 Atividade proposta era de cada atendido fazer um desenho seu, de como ele se 
enxerga e em seguida do seu amigo. Mas para dar uma introdução a educadora 

fez uma pergunta significativa para a turma: “Eu me conheço?” e todos olharam 

perplexos e confusos? Então foi feita uma roda onde cada atendido disse uma 

qualidade e um defeito seu. Eles tiveram muita dificuldade em expor suas 

qualidades, sendo que na maioria das vezes eles falavam defeitos quando era 

pra ser dito qualidade. Houve uma certa confusão nas definições de 

características físicas, defeitos e qualidades. Então fizemos uma conversa sobre 

as definições para que ficasse claro na mente deles e eles conseguirem 

responder e assim compreender os conceitos. Após eles falarem sobre eles, eles 

tiveram que falar sobre os amigos, nesse momento houve um desconforto 

porque eles não poderiam repetir as palavras porém eles puderam expor suas 

opiniões positivas sobre os outros e também ouvir as opiniões sobre eles. Onde 

entramos na questão do saber se expor de uma forma que não magoe e saber 

receber elogios e criticas.  

 As aulas de confecções artísticas são momentos onde explora a criatividade e a 
imaginação. Porém contribui para a colaboração ao dividir os materiais 

aprendendo a trabalhar em equipe se reconhecendo como coletivo. Durante o 

mês de junho foram propostas as atividades: Pintura a dedo, Desenho de 

observação, escultura com massinhas. Todas as atividades propostas tiveram 

objetivos de conhecer a si mesmo, o amigo que está ao seu lado no seu dia-dia 

que muitas vezes você não tem muita afinidade, explorar o ambiente externo em 

que está inserido e incitar sua criatividade com materiais manuais.  

 Exemplificando a questão de conhecer o próximo foi proposta a atividade 
pintura a dedo, só que não ocorreu uma pintura a dedo comum, a educadora 

colou um pedaço de papel craft relativamente grande no chão na parte externa 

num dia que estava muito agradável para que a aula fosse bem diferenciada e 

deu muitos resultados positivos como o vento batendo no rosto dos atendidos, a 

turma foi divida em duplas só que com indivíduos com pouca afinidade, o que 

de certa forma causou um desconforto inicial, porém teve um propósito. Em 

seguida a educadora perguntou: O que está faltando e coletivamente 



responderam: O pincel? E então a educadora explicou que o pincel seria o dedo 

do amigo, de inicio houve um espanto, mas no decorrer da atividade todos 

estavam usando as tintas com os dedos dos amigos e fizeram desenhos lindos e 

criativos. E também puderam conversar com quem não tinham muita afinidade.  

 Atividade que trouxe um resultado positivo mas que pode ser observado 
questões de ansiedade para terminar e ir ao parque . 

Os educadores levaram os atendidos ao parque e foi pedido que eles 

desenhassem os que eles estavam observando sem mudar o ângulo e saíram 

diversos desenhos de diferentes pontos de visão, alguns entenderam que era pra 

desenhar o que estava parado e outros a percepção do que estava em 

movimento. Após o desenho levamos todos ao parque e os mesmos se 

organizaram para realizar uma brincadeira sem nenhum direcionamento o que 

coloca em questão a autonomia deles e como isso vem aumentando, a questão 

de conseguirem brincar juntos sem muitos conflitos.  

 Os atendidos com a faixa etária de 6 a 11 anos que é o caso dessa turma eles 
tem grande afinidade com jogos e brincadeiras, eles são facilmente atraídos por 

tudo que envolva bastante movimento corporal. Então pensando nessa questão 

foram propostas as seguintes atividades: “Jogos de Advinha”, Cabra cega no 

curral, Nó humano, Just Dance.  

 Roda de conversa para decidir em coletivo qual brincadeira faríamos primeiro 

de forma democráticae foi proposto um nó humano onde todos ficam em roda 

em pé e de mãos dadas entrelaçadas e todos precisam colaborar para que a roda 

volte ao normal sem soltar as mãos. Nesse dia a turma estava muito agitada 

mesmo tendo um número de atendidos reduzidos.  

 “Cabra Cega no Curral”essa brincadeira prendeu muito a atenção de todos e foi 
muito proveitosa e descontraída. Uma atendida estava vendada e precisava 

pegar os outros e assim até que sobrasse apenas um, todos entenderam a 

brincadeira, porém não teve um vencedor por conta de que precisou ser 

interrompida pois em seguida seria a aula da educadora de educação física.  

 Ensaios das coreografias que seriam realizadas no sarau. O sarau intitulado 
“LUZES”foi realizado no dia 08/06/2019 e foi uma noite muito especial. Foi 

um dia de preparação para o evento que apresentaria aos pais o nosso tema com 

coreografias, atividades interativas e sala expositiva. A turma da Mônica em 

especifico teve sua participação na apresentação teatral na cena em que a 

protagonista brincava com seus amigos na ruas realizando algumas brincadeiras 

como, pega-pega, bambolê, corda, e finalizando com uma apresentação de 

dança com a musica infantil: Baby Shark.  

Na sala de exposições foi exposto o dicionário de sentimentos, a árvore dos 

sonhos epotinhos dos sentimentos com sementes imaginárias, outras turmas 

realizaram outros materiais exibindo os talentos e as emoções. A sala resultou 

em uma sala cheio de sentimentos e muito amor e carinho, com muito 

significado em cada detalhe ali dentro.   

Teve relatos de visitantes que se emocionaram ao entrar na sala pois ali 

continha escritos e obras muito profundas que tocaram no intimo das pessoas. E 

o intuito foi alcançado que era o de realmente passar a mensagem de amor e luz 

através de tudo que foi produzido tendo como papel principal as crianças.  

Outros espaços foi sala sensorial e a casa dos sonhos onde os visitantes tiveram 

a oportunidade de interação.  

Julho: 

 Iniciamos a nossa primeira semana de clube de férias com a atividade brincando 



com terra; foram disponibilizados brinquedos para que os atendidos pudessem 

usar a criatividade e explorar novas possibilidades de brincadeiras em conjunto, 

onde simultaneamente os adolescentes da turma jovens titãs participaram de 

uma atividade que já vem ocorrendo durante um tempo juntamente com a 

equipe do S.O.S, com uma programação voltada para a adolescência e 

sexualidade. 

 Os atendidos vieram para o café da manhã e logo após partimos para o nosso 
passeio no Sitio da Vó e do Vô onde fomos muito bem recebidos pela Sra. 

Piera, lá pudemos explorar o espaço através de trilhas, durante o percurso a 

mesma foi apresentando o local e esclarecendo cadaduvida exposta pelos 

atendidos; em seguida tivemos um momento de contação de histórias 

(Memórias de um elefante), para tornar o momento mais magico os atendidos 

estavam se fantasiados, aflorando ainda mais a imaginação; o encerramento do 

passeio aconteceu um delicioso piquenique. 

 Dedicamos a manha de quarta feira para atividades artísticas com o auxilio da 
arte educadora Isabella onde utilizando papel craft, tinta e papel filme ao ar 

livre usando os brinquedos dos parques como base criando obras de artes 

encantadoras; para esta atividade os atendidos foram divididos em três grupos. 

Para finalizar o dia fizemos brincadeiras livres na sala por conta do frio. 

 Divididos em duas equipes realizamos competições onde ocorreram as 

seguintes brincadeiras: duas partidas de queimada; os maiores continuaram com 

brincadeiras de bola (futebol e gol a gol); enquanto os menores realizaram uma 

atividade com tinta usando “luva de médico” e papel craft, com a arte 

educadora Isabella, foi um momento muito divertido pois as crianças puderam 

se sujar a vontade. Como forma de recompensa os atendidos ganharam 

chocolate. 

 Para finalizar a semana tivemos duas atividades que aconteceram 
simultaneamente; confecção de slime e soltar pipa, os atendidos puderam 

escolher a atividade que mais lhe agradavam, por fim os grupos se juntaram e 

todos puderam se divertir com brincadeiras livres no parque e na quadra. 

 A semana teve inicio com o café da amanhã, após foi realizada a pintura de uma 
mandala impressa e exposição com papel craft; finalizando a manhã levando os 

atendidos para brincar no parque sem nenhuma atividade dirigida. Nessa mesma 

manhã tivemos a visita da equipe do SOS para dar continuidade ao trabalho 

proposto com os adolescentes que teve inicio na semana anterior. Durante a 

visita houve uma discussão sobre o tema abordado e a equipe respondeu 

algumas questões sobre o tema que foram levantadas anonimamente 

coletivamente. Após as atividades os atendidos tomaram o lanche e foram 

embora.  

 Após o café da manhã, iniciamos com uma roda para dar as instruções da 
programação do dia. Realizamos uma visita a um sítio de uma moradora local, 

do bairro Inhayba para conhecer as cabras de estimação, fizemos uma 

caminhada até o local, visto ser próximo a A.C.I.  

Depois da visita a educadora física realizou algumas atividades recreativas com 

os atendidos levando em consideração a faixa etária; encerrando o dia com um 

piquenique ao ar livre com alimentos diferenciados como bolo, cachorro quente, 

salada de frutas, suco de uvae bolacha recheadas em toalhas quadriculadas.  

 O dia começou com a psicóloga dando uma oficina de dobradura primeiramente 

com o papel de origami fazendo algumas formas como cachorro, gato e avião. 

Em seguida fizeram os mesmos com a massa de pastel. Enquanto era frito as 



massas alguns atendidos foram soltar pipa e outros atendidos por escolha 

brincaram de esconde- esconde. Nessa quarta feira a equipe do projeto SOS 

esteve presente novamente para finalizar o projeto com a turma jovens Titãs no 

mês vigente. Eles começaram as atividades lendo um texto e respondendo 

outras questões levantadas pelos próprios atendidos. Foi um momento de 

grande abertura para fala e expor seus sentimentos sobre o determinado tema, 

onde finalizado com uma leitura de um texto para o fechamento. Finalizamos a 

manha comendo as suas obras de arte de origami na massa de pastel fritos.  

 O dia começou fazendo uma arte com tintas com o tema: “Como foram às 
semanas no clube de férias?” Em seguida os atendidos realizaram atividades de 

pintavam no craft enquanto isso os educadores estavam disponíveis para fazer 

pintura facial naqueles que se manifestassem. Terminamos a manhã com 

atividades livres na quadra e no parque na parte superior da área externa 

facilitando o fortalecimento dos vínculos e compartilhando momentos juntos, 

tal socialização uniu todas as faixas etárias.  

 Encerramos a semana do clube de férias realizando um circuito na quadra em 
formato de gincana com diferentes provas competitivas. Os atendidos foram 

divididos em duas turmas diferenciadas por cor; enquanto no pátio foi realizada 

uma dança da cadeira gigante havendo competição entre as duas equipes e 

finalizando com a brincadeira torta na cara, onde abordamos perguntas diversas 

sobre vários assuntos. Foi uma manhã muito divertida onde todos os 

participantes tiveram a oportunidade de interagir entre si, compartilhar 

momentos divertidos e adquirir memórias agradáveis sobre suas férias.  

 Iniciamos esta semana com uma roda onde discutimos sobre o clube de férias e 

também tivemos a apresentação da nova integrante da equipe dos educadores; 

no período da tarde iniciamos o relatório mensal. 

 Tivemos uma troca de conhecimentos e informações com duas representantes 
do Conselho Tutelar, onde pudemos aprofundar os nossos conhecimentos e 

mudar positivamente a nossa concepção a respeito do trabalho desenvolvido 

pela rede para com os munícipes. 

 Este dia foi dedicado à capacitação de toda equipe da A.C. I; durante o período 
da manhã tivemos uma conversa/dinâmica com a psicóloga Valéria Reis 

Fagiani, foram abordados casos referentes aos nossos atendidos, a fim de 

demonstrar os variados pontos de vista e a necessidade de discussão dos casos 

para fortalecer nas estratégias e possíveis ações. Para finalizar houve uma 

dinâmica com o intuito de autoconhecimento da própria equipe, no qual todos 

nós formos surpreendidos. 

No período da tarde tivemos uma palestra sobre violência e abuso sexual contra 

crianças e adolescentes com o Professor e Escritor Eugenio Rocha, onde foram 

citados dados estatísticos, e métodos de prevenções sobre o assunto trabalhado. 

 Planejamento interno mensal, onde discutimos eventos, tema do mês, passeios e 
alinhamos algumas coisas relacionadas à rotina dos atendidos da A.C.I. 

No período matutino, realizamos o planejamento das atividades que serão 

aplicadas durante o mês de agosto. Destinada para a finalização do relatório, 

discussão sobre a semana seguinte e iniciamos a preparativa para a próxima 

festa, intitulada “Festa da Primavera”. 

Agosto: 

 Conforme informado através do ofício ACI 132-19, a Ação Comunitária 

Inhayba fez uma alteração nas atividades do Plano de Trabalho original do 

SCFV por meio de ações culturais e artísticas, passando a abordar o tema 



importantíssimo para este Grupo que é Representação Familiar. Ao conhecer e 

entender os mais diversos grupos familiares como realidades destes atendidos, 

vimos como prioritária a ação de se trabalhar a temática Representação Familiar 

como meio do fortalecimento dos vínculos e elos afetivos. 

 Iniciamos no mês de agosto novo tema que é sobre a “REPRESENTAÇÃO 
FAMILIAR”, trabalhando a estação fazer produzindo conteúdos direcionados e 

também a importância de sua história como ser humano; trabalhamos com as 

crianças a questão da importância familiar e seus diversificados tipos de 

relações. Que cada um deve se entender como ser humano pertencente a uma 

essência, assim como um núcleo de pessoas nos quais estão inseridos. Desta 

forma, trabalhamos as seguintes atividades:  

 Com a chegada de um novo mês e uma nova estação para introduzir o tema 
“Representação Familiar”, realizamos em turma a leitura da História chamada: 

“Família Forte”,a história se tratava de um garoto em que através de uma pessoa 

conhecida no qual buscou achegar como sua referência, tornou-se no futuro um 

grande profissional na área social; após a leitura em conjunto foi realizado um 

debate coordenado pelos educadores a respeito de pontos importantes da 

história, alguns atendidos fizeram algumas perguntas especificas sobre alguns 

personagens. Um atendido em especifico ficou muito interessado na formação 

do personagem principal da história, que no final se tornou assistente social, 

aproveitou então para citar algumas observações de como todos poderiam 

ajudar outras pessoas.  

Após as férias temos conversado muito em turma sobre alguns comportamentos 

devido fato de que de modo geral voltaram bem mais agitados, isso dificulta 

todo o trabalho em equipe, onde por diversas vezes planejamos muitas 

atividades,  entretanto na pratica não conseguimos colocar executar devido a 

falta de colaboração, momento no qual  precisamos parar e pensar na 

necessidade geral da turma naquele momento; muitas vezes paramos para 

conversar, momento onde eles colocam pra fora suas necessidades e acabam 

desabafando algumas questões pessoais.  

 Foi apresentado a turma um curta metragem intitulado “Escolhas da Vida” onde 
retrata diversas questões e uma delas é o conceito familiar; neste dia não foi 

possível concluir o debate pois,  naquele momento eles tentaram fugir do 

assunto, fato que foi devidamente respeitado;  dias após encontramos uma 

forma lúdica para discutir sobre o mesmo tema; então desta vez  conversamos 

de forma descontraída sobre o nosso projeto para ser apresentado no dia da festa 

família onde os próprios atendidos fizeram as perguntas que eles gostariam de 

fazer aos seus pais e muitas vezes não conseguem por vergonha, medo de 

represália ou mesmo pela agitação do dia-dia.  

 Utilizamos também o momento das aulas de comunicação para trabalhar e 

conhecer nossa família atual e nossos antepassados, neste momento 

conseguimos retomar a discussão da aula anterior, a educadora trouxe para os 

atendidos sua própria arvore genealógica, ilustrando a eles para que pudessem 

compreender e inspirar-se a confeccioná-las de forma individual, respeitando a 

cronologia de cada parentesco.  

Após saber que podemos conhecer nossos antepassados entramos na questão de 

estrutura familiar para conhecer a diversidade existentes entre tantos tipos de 

famílias na atualidade; após mostrarmos algumas imagens a educadora 

perguntou quem são as pessoas que moram com eles, e para que contassem 

“causos” sobre suas famílias; tais atividades realizadas tem o intuito de produzir 



um efeito onde mantenham em suas memórias o quanto são importantes e de 

como família é fundamental, independente se há ligação consanguínea ou não.  

 Durante o mês foi aplicado as seguintes atividades: Desenho da Família, 
apresentação da (música: Família A... Família E...); Conhecer a letra da musica 

Tente outra vez;Arte com massinha.  

 Confecções artísticas estimulam a criatividade das crianças e o que eles mais 
adoram é quando nós educadores sentamos com eles e nos prontificamos a 

realizar a atividade de igual para igual; isso extingue a possibilidade 

momentânea de hierarquia pois sentados juntos no chão, por exemplo, estamos 

todos de igual pra igual conseguindo olhar uns  nos olhos dos outros e isso 

aproxima ainda mais, dispondo de confiança deles para com os educadores.  

 Confecção de massinha sempre é uma atividade muito esperada por todos, pelo 

fato de que eles podem levar para casa, brincar e conhecer o processo para 

preparação da massinha tendo oportunidade de reproduzir em outros momentos 

tal atividade com os familiares e amigos. Nesta ocasião em especial fizemos a 

massinha na sala em conjunto, um atendido nos auxiliou no preparo e todos em 

comum acordo escolheram a cor da massinha e não houve conflito. Pode-se 

observar as reações nos processos e o momento do preparo foi o mais 

importante e empolgante para todos, que esbanjaram sorrisos ao ver o processo 

findando.  

 Grande afinidade com jogos e brincadeiras, eles são facilmente atraídos por 
tudo que envolva movimento corporal; pensando nessa questão foi proposto as 

seguintes atividades: “Boas Vindas” ;Cobra Cega; Caça gato e Rato;Vôlei de 

lençol e Foge da Gaiola.  

 Como boas vindas ao inicio das atividades do segundo semestre do ano os 
educadores trouxeram um mimo para a turma, porém era necessário que 

respondessem a questão:“o por vocês merecem este premio?”. O mais 

interessante é que houve muita sinceridade a ponto de alguns atendidos falarem 

que não mereciam,passando então os educadores trabalharem a questão de que 

todos merecemos, mesmo que as vezes possamos cometer alguns erros e 

escolhendo agir de uma forma que não seja correta, devemos nos corrigir e 

buscar melhorar a todos momento como seres humanos que somos .  

 Após o “boa tarde” em turma na sala,foi realizada uma roda de conversa para 
decidir em coletivo qual brincadeira faríamos primeiro de forma democrática, 

no qual foi proposto a caça do gato e rato, essa brincadeira tem uma grande 

durabilidade de tempo por conta de conseguir prender a atenção da turma como 

um todo; outra atividade proposta foi o de “Cobra Cega , é incrível o quanto tal 

brincadeira prende a atenção de todos, se tornando muito proveitosa e 

descontraída; em uma situação um atendido estava vendado e precisava pegar 

os outros e assim até que sobrasse apenas um, todos entenderam a brincadeira e 

se divertiram muito. 

 A atividade de culinária tem um objetivo de fazer com que os atendidos tenham 

autonomia em suas ações, conhecer os processos do preparo dos alimentos.  

Neste mês realizamos as seguintes culinárias: Torta Hot Dog/Salsicha; Pão de 

Calabresa e Bolachinhas amanteigadas.  

Setembro: 

 No mês de Setembro demos continuidade ao tema Representação Familiar 

conciliando algumas atividades do mês com os ensaios para as apresentações da 

Festa da Primavera tendo como foco uma boa convivência, também 



trabalhamos a disciplina, responsabilidade e compromisso.  

As atividades realizadas durante o mês foram Desenho da Família, Leitura dos 

Casos Familiares, Contação de Histórias, Responder as perguntas feitas para os 

familiares e Rodas de Conversa;  

 Atividade onde os atendidos tiveram que desenhar seu núcleo familiar; o 

interessante é observar que o ato de desenhar tranquiliza muito por trazer maior 

concentração e explorar a imaginação, mesmo que eles já tenham em mente 

quem são seus familiares e seus aspectos físicos já formados em sua mente, mas 

todos contaram com muito capricho e dedicação em seus desenhos.  

 Durante a execução do tema Representação Familiar fizemos fichas para que os 

familiares escrevessem casos engraçados de si mesmos e de seus filhos; ou 

mesmo aquelas “histórias” passadas pelos avós e de gerações anteriores; no dia 

programado para a contação dos casos, infelizmente tivemos poucas respostas 

dos familiares então lemos juntos o material que conseguimos captar e 

realizamos uma roda de conversa com os atendidos com assunto a escolha de 

cada um, acontecimentos na escola, relação com os amigos e como podemos 

melhorar e atritos que ocorrem em suas casas; as crianças sentem muita 

necessidade de conversar e colocar para fora o que acontece com eles em casa, 

na escola e até mesmo aqui na instituição.  

 Confeccionamos junto um caderno titulado “Caderno Viajante”, neste contém 

perguntas feitas pelos próprios atendidos, então nada melhor para conhecer o 

seu núcleo familiar que questionar, poder somar nas respostas dando sua 

opinião sobre o assunto abordado, o mesmo será apresentado no próximo 

evento a ser realizado, “Festa da Família”. Sentados em roda sorteamos as 

mesmas perguntas e cada atendido ia interagindo conforme sua opinião; uma 

pergunta das perguntas era: “O que era felicidade para você”?”- A resposta de 

um dos atendidos nos pegou de surpresa onde simplesmente exclamou: -” Não 

tem!”“.  

 Jogos e Brincadeiras é o momento preferido dos atendidos por conta de poder 

se expressar e se movimentar. Todos possuem muita energia e quando estão em 

um ambiente mais contraído eles ficam bem mais agitados.  

Em Setembro aplicamos atividades propostas pelos próprios atendidos como 

“Chocolate Inglês” e Camuflagem; entendemos que o brincar faz parte do dia-

dia de uma criança e isso traz diversos benefícios para sua formação e 

desenvolvimento, como resolução de conflitos, imaginação ativa, coordenação 

corporal, integração com as outras crianças.  

 A culinária é uma atividade que faz parte da nossa rotina semanal e quando por 

algum evento especifico não é realizado eles cobram muito. É um momento de 

integração com a turma de um modo geral, a culinária realizada neste mês foi a 

receita de pão de pizza; ficou óbvia a preferência por receitas em que cada um 

faz o seu preparo de forma individual; nessa receita eles puderam montar a seu 

modo, uns gostavam muito de queijo, outros não, eles enfeitaram com as 

azeitonas em diversas posições e cada um teve seu próprio estilo, no final 



quando estava pronto e os educadores serviram eles conseguiram identificar 

qual era o seu.  

 A arte de um modo geral e amplo é muito importante por que ela engloba: 

controle corporal, coordenação, equilíbrio, motricidade, sentir, ver, ouvir, 

pensar, falar e ter segurança. 

 Realizamos Arte com Tinta onde fizemos em conjunto com as outras turmas, 

onde colocamos o papel Kraft, eles pintaram diversos desenhos onde puderam 

descobrir novas cores e novas texturas.  

 Devido ao evento realizado no mês de Setembro a “Festa da Primavera” as 

turmas prepararam apresentações artísticas para serem apresentadas no dia. 

Preparamos um coral com as crianças cantando juntamente com a turma de 6 a 

11anos a música “Tente outra Vez” do cantor Raul Seixas.  

 Iniciamos nosso mês com bastante ênfase nos ensaios para que ficasse uma bela 

apresentação. Então no primeiro ensaio fizemos uma leitura da letra para que os 

atendidos tivessem conhecimento do que falava. Nos primeiros ensaios eles 

cantavam com acompanhamento e após eles cantavam apenas com a musica em 

playback.  

 Ensaios sempre se tornam importantes por estimular o desenvolvimento de 

novos talentos principalmente na música, muitos no ensaio ficaram com 

vergonha, porém, outros estavam super desinibidos e em alguns momentos não 

queriam mais usar o papel para acompanhar a letra e no dia eles cantaram muito 

bem, muitos seguros e confiantes. São momentos de empatia por conta de que 

alguns não conseguiam acompanhar e o outro ajudava a se encontrar na letra.  

 Nos últimos ensaios eles estavam bem cansados, porém empenhados a dar o 

melhor de si que chegavam a pedir para passar a musica mais de uma vez.O 

resultado foi maravilhoso pelo fato deles estarem bem animados para cantar 

com uma turma de atendidos de outro turno e um pouco mais velhos, isso os 

motivou ainda mais transmitindo muito mais segurança. Foi incrível ver o 

semblante deles cantando e como ficaram orgulhosos de ter dado tudo certo no 

final.  

Outubro: 

 Durante o mês de Outubro o tema Continentes foi trabalhado propondo 

atividades que pudessem ilustrar de uma forma mais lúdica para que todos 

pudessem compreender de forma mais abrangente o quão importante é esse 

assunto mesmo eles sendo tão novos. As atividades planejadas foram: Que país 

é esse?  e Qual a cultura desse país?. 

 Iniciamos o mês com roda de boas vindas a Outubro e realizando uma dinâmica 

de descontração. (Quero vê quem pega?) A turma tem um talento artístico que 

emana e por isso mesmo em aulas de comunicação é possível realizar atividades 

com uma ênfase artística como o painel que confeccionamos onde utilizamos 

tintas e eles criaram alguns desenhos que ilustrassem o Globo terrestre, sob a 

perspectiva deles. Foi um painel bem colorido e diversificado onde após a 

confecção colocamos em pauta quais cores são pra quem? Será que meninas só 



pode usar Rosa? E meninos só podem usar azul? E os atendidos possuem um 

senso critico mesmo todos serem ainda bem novos, dentro da visão de mundo 

deles eles tem o discurso de quetodos podem usar o que quiser, assim como não 

existe brinquedos para meninos e brinquedos só para meninas.  

 Alguns assuntos são um pouco complexos para serem explicados de uma forma 

verbal, então utilizamos o sistema audiovisual para poder ilustrar, uma forma de 

ilustrar foi utilizando os Curta metragens: Aprendendo os continentes com o 

Dino e outras ferramentas da internet que auxiliam na compreensão de maneira 

visual.Finalizamos o tema com uma roda de conversa no jardim já que o dia 

estava muito quente e decidimos explorar os espaços externos. Nessa conversa 

colocamos algumas pautas em questão sobre o comportamento da turma de um 

modo geral e fechamos o tema tendo uma resposta muito positiva a respeito da 

compreensão deles. 

 Demos continuidade as brincadeiras e jogos que a própria turma sugeriu e com 

isso estamos dando voz a eles para expressarem suas opiniões e gostos a 

respeito de algumas atividades trabalhadas como “Gato mia ” Pega-pega, 

Esconde-esconde e Brinquedos e Brincadeiras não direcionadas no parque. 

Além das brincadeiras sugeridas pelos atendidos, os educadores 

propuseram a amarelinha africana, uma brincadeira tradicional do 

Continente Africano que reúne habilidades de coordenação motora, 

cooperação e trabalho em equipe. Foi um momento de aprendizado e muito 

desafiador para as crianças atendidas.Foram tardes onde as atividades 

aconteceram tendo alguns conflitos entre os mesmos onde podemos trabalhar a 

resolução.  

 Entendemos que brincar faz parte do dia-dia de uma criança e isso traz diversos 

benefícios para sua formação e desenvolvimento.  Como resolução de conflitos, 

imaginação ativa, coordenação corporal, integração com as outras crianças. 

Quando uma criança brinca ela está aprendendo diversas modalidades e 

explorando seus instintos.  

 A culinária é uma atividade que faz parte da nossa rotina semanal e quando por 

algum evento especifico não é realizado eles cobram muito. É um momento de 

integração com a turma de um modo geral. Nesse mês de Outubro tivemos a 

oportunidade de fazer quatro receitas muito gostosas e práticasessas foram Patê 

de Atum, Bolo no pote, Torta de Calabresa e Mousse de Limão.   

Em nossas aulas de culinária sempre pedimos para algum atendido ler a receita, 

e outro sempre medir os ingredientes e outros ajudar em nossa limpeza após a 

culinária.  

Em especifico a receita de bolo no pote foi utilizada para a sobremesa para a 

festa da família onde os familiares dos atendidos vieram participar de uma 

manhã com eles e realizarem atividades em família.  

Por meio da culinária podemos trabalhar de forma lúdica conceitos ligados à 

matemática, nos eixos de grandezas e medidas, e língua portuguesa, ao 

aproximarmos as crianças dos textos de receitas e instrucionais. Uma verdadeira 



investigação científica: ler receitas, calcular quantidades, fazer previsões e 

submeter os ingredientes às transformações que o calor do forno, a fervura, a 

fritura ou simplesmente a adição de temperos podem provocar. Na atividade de 

culinária, os Educadores procuram relacionar o cardápio ou até mesmo os 

ingredientes com algum Continentes trabalhado nas atividades, fazendo, assim, 

uma ponte entre o conhecimento teórico do assunto e a prática com o manuseio 

dos alimentos. 

 Através da realização de atividades artísticas a criança desenvolve sentimento, 

auto estima, capacidade de representar o simbólico. A arte pode ir além de uma 

atividade prática e precisa ser compreendida como um processo que envolve 

sentimentos e emoções. Em nosso mês de Outubro realizamos algumas 

atividades como a Carta para os voluntários, Confecção comMassinha,  

Desenho Livre, Gincana com peças de montar.   

 A carta para os voluntários foi desenvolvida em forma de agradecimento as 

pessoas que viram ajudar nas paredes com a oficina de taipa, e além das cartas a 

turma realizou um vídeo para agradecer verbalmente a todos os envolvidos.  

 Massinha é uma atividade muito pedida por todos e é o momento onde a 

imaginação é muito estimulada e saem resultados incríveis desde carrinhos, 

casas, paisagens até alimentos e todos sem exceção gostam muito. Outra 

atividade que todos gostam muito são os desenhos o que é ótimo pois trabalha 

muito a coordenação motora fina. Apesar da idade intermediaria eles tem muito 

interesse pelas peças de montar e com isso fizemos uma gincana onde eles 

divididos em grupo tinha cerca de cinco minutos para montar estruturas de sua 

escolha foi muito interessante por conta de que trabalhava a cooperação em 

equipe e o respeito com o próximo.  

Novembro: 

 Durante o mês de Novembro demos continuidade ao tema trabalhado: Os 
Continentes, podemos observar que os atendidos interagem mais quando 

trazemos algo visual, nesta atividade trouxemos o globo terrestre para 

exemplificar onde estão localizados os continentes. Perguntamos se algum deles 

sabiam onde estava localizado algum dos continente. Obtivemos muitas 

respostas e percebemos que há uma confusão de continentes com países, a 

maioria se interessou pela aula e trouxeram duvidas sobre o tema. 

 Para falarmos sobre a cultura Asiática escolhemos a tradição da arte em 
confeccionar origamis, explicamos aos atendidos que os primeiros registros 

vieram da China e após se estendeu a outros países asiáticos, os atendidos 

participaram levantando questões como: para que serve o origami? se apenas 

crianças confeccionam? Explicamos que a arte é realizada tanto por adultos 

como por crianças também, e que esta arte é realizada para rituais, cerimonias e 

decoração. Podemos observar a curiosidade dos atendidos, principalmente se 

apenas com papel poderiam confeccionar bichinhos como: cão, gato e outros 

animais. 

 Sobre o continente Africano escolhemos falar sobre as músicas, historicamente 
rica por seus ritmos populares e folclórico, são músicas com batidas marcantes, 

mostramos aos atendidos vídeos de apresentações musicais de alguns países do 

continente, os atendidos reconheceram que algumas batidas são parecidas com 



as músicas que escutamos no Brasil, explicamos que no Brasil os ritmos são 

influenciados pela cultura Africana pois nosso país durante o processo de 

colonização  foi migrado por africanos, percebemos o quão as atividades a qual 

falamos sobre a cultura de outros países chama a atenção dos atendidos e o 

envolvimento é grande. 

 Brincadeiras e Jogos são os momentos e espaço preferido dos atendidos por 
conta de poder se expressar e se movimentar. Todos possuem muitas energias 

para se gastar e quando estão em um ambiente mais descontraído eles ficam 

bem mais agitados. Entendemos que brincar faz parte do dia-dia de uma criança 

e isso traz diversos benefícios para sua formação e desenvolvimento.  Como 

resolução de conflitos, imaginação ativa, coordenação corporal, integração com 

as outras crianças. Quando uma criança brinca ela está aprendendo diversas 

modalidades e explorando seus instintos.  

 Uma partida de futebol, foi confeccionado um cartaz com as regras do jogo, 
antes de iniciar a partida fizemos uma caça ao tesouro com a bola, dividimos a 

turma em dois times mistos e apresentamos as regras, foi uma partida muito 

divertida, nós educadoras também participamos e não houve nenhum problema. 

O objetivo foi entender e cumprir as regras, coordenação dos movimentos do 

corpo, trabalho em equipe e socialização. 

 A culinária é uma atividade que faz parte da nossa rotina semanal e quando por 

algum evento especifico não é realizado eles cobram muito. É um momento de 

integração com a turma de um modo geral. Nesse mês de Novembro tivemos a 

oportunidade de fazer quatro receitas muito gostosas e práticas essas foramPão 

de Queijo e Bolo de chocolate. Em nossas aulas de culinária sempre pedimos 

para algum atendido ler a receita, e outro sempre medir os ingredientes e outros 

ajudar em nossa limpeza após a culinária. Em especifico a receita do pão de 

queijo todos estavam ansiosos para realizar, principalmente por cada um 

confeccionar o seu próprio, podemos observar que neste momento todos 

estavam concentrados e empenhados. 

 Na receita de bolo de chocolate durante a preparação todos contaram histórias 
sobre os bolos que os familiares fazem, das memórias que eles possuem destes 

momentos em família e quão importante são estes momentos.Por meio da 

culinária podemos trabalhar de forma lúdica conceitos ligados à matemática, 

nos eixos de grandezas e medidas, e língua portuguesa, ao aproximarmos as 

crianças dos textos de receitas e instrucionais. Uma verdadeira investigação 

científica: ler receitas, calcular quantidades, fazer previsões e submeter os 

ingredientes às transformações que o calor do forno, a fervura, a fritura ou 

simplesmente a adição de temperos podem provocar, assim como as 

experiências emocionais que estes momentos propiciam.  

  Através da realização de atividades artísticas a criança desenvolve sentimento, 
auto estima, capacidade de representar o simbólico. A arte pode ir além de uma 

atividade prática e precisa ser compreendida como um processo que envolve 

sentimentos e emoções.  

 Origami, escolhemos realizar esta atividade com intuito para que todos possam 
conhecer outras culturas, desenvolver a coordenação motora e autonomia, 

demos papéis de dobradura cortados em pedaços e ensinamos o processo para 

confeccionarem alguns animais: coelho, gato e cachorro. Foi uma atividade bem 

interessante eles gostaram bastante e ficaram entretidos por um bom tempo, 

conseguimos desenvolver a atividade com menor ocorrência de conflitos entre 

os atendidos, e percebemos que os que aprenderam com mais facilidade deram 



auxilio aos que estavam com dificuldades. 

 Pinturas corporais, orientamos todos a se encaminharam para o kiosque e 
pedimos que os atendidos reproduzirem neles as pinturas que demonstramos nas 

imagens da aula sobre a cultura africana , disponibilizamos diversas tintas com 

cores diferenciadas, eles demonstraram interesse e fizeram pinturas 

interessantes uns nos outros. 

 Ensaios de apresentação da festa de encerramento do final de ano, escolhemos a 
música: “ Peça Felicidade” por falar sobre desejar o bem sem olhar a quem, as 

crianças estão envolvidas em todo processo como o cantar, as coreografia e até 

mesmo auxiliando no som. 

 Massinha é uma atividade muito pedida por todos e é o momento onde a 

imaginação é muito estimulada e saem resultados incríveis desde carrinhos, 

casas, paisagens até alimentos e todos sem exceção gostam muito. Outra 

atividade que todos gostam muito são os desenhos o que é ótimo pois trabalha 

muito a coordenação motora fina.  Apesar da idade intermediaria eles tem muito 

interesse pelas peças de montar e com isso fizemos uma gincana onde eles 

divididos em grupo tinha cerca de cinco minutos para montar estruturas de sua 

escolha foi muito interessante por conta de que trabalhava a cooperação em 

equipe e o respeito com o próximo.  

Dezembro 

 Oficina de cartazes, orientamos os atendidos a confeccionarmos cartazes que 
retratem os cinco continentes que trabalhamos, buscou explorar a imaginação e 

criatividade de todos, oferecemos cartolina, tinta, EVA, recortes de papel e 

glitter, todos os trabalhos realizados ficaram lindos e surpreenderam pelo 

empenho que cada teve. 

 Mapa mundi, utilizamos um pedaço grande de papel Kraft e com o auxilio do 
arte educador Gustavo desenhamos um mapa mundi para ser exposto na nossa 

feira das nações, dividimos os atendidos em trios e orientamos cada trio a pintar 

um determinado continente com cor, após os continentes pintados todo o grupo 

pintou o mar utilizando a mão como carimbo, foi uma atividade que eles 

gostaram e se divertiram bastante. 

 Pintura sobre a gentileza entre as nações, orientamos os atendidos sobre o que 
as nações precisam ter mais entre si a fim de prevenir conflitos entre os países e 

promover a paz, distribuímos aos atendidos papéis e lápis de cor e pedimos que 

fizessem desenhos representando as culturas de paz. 

 Confecção de sushi, para retratarmos o continente Asiático, realizamos uma 

oficina para confecção de sushi, entregamos aos atendidos pedaços de algodão 

branco e papel verde, demonstramos como fazer e todos ficaram empenhados, 

foi uma atividade a qual todos gostaram, pois ao final brincamos de estarmos no 

Japão nos alimentando com os sushis que todos confeccionaram. 

 Torta pizza, escolhemos como culinária a receita torta pizza, simbolizando o 
continente Europeu, falamos aos atendidos que a pizza foi trazida para o Brasil 

pelos Italianos e que se tornou um dos pratos prediletos dos brasileiros, todos 

auxiliaram na confecção da torta e após realizamos degustação. 

Feira das Nações 

 No dia 14/12/2019 no horário das 19hrs realizamos nossa Feira das Nações, 
expomos todos os trabalhos realizados pelos atendidos, tivemos exposição 

específica sobre: 

Continente Americano: Falamos sobre o esporte futebol, criamos um espaço a 

qual continha a réplica de um campo, com bola, chuteira, taças de campeonatos 



e medalhas. 

Continente Europeu: Expomos sobre a cultura e glamour da Europa, espaço 

com a réplica da torre Eiffel, bolsas e perfumes. 

Continente Africano: Expomos sobre a cultura musical, espaço criado com 

instrumentos de percussão, pintura facial e cartaz de exposição. 

Continente Asiático: Expomos neste stand os cartazes, os origamis, sushis e 

hashis. 

Continente Oceania: Neste stand criamos uma réplica do filme Moana, para 

retratar as tribos que são pertencentes à Oceania. 

Na entrada da feira colocamos o Mapa Mundi em tamanho grande e deixamos 

exposto para que todos os atendidos e familiares deixassem sua mensagem de 

paz para o mundo e ao centro da exposição todos os desenhos realizados pelos 

atendidos estavam expostos junto ao globo mundi. 

ATIVIDADES EXTRAS:  

 09/12/2019: Atividades Recreativas realizadas pelo grupo Espro, foram 
realizadas cinco brincadeiras: uma noite no museu, tubarão e a ilha, telefone 

sem fio, coitado do meu gatinho, circuito e duas danças: Ram Sam Sam e Shake 

it off; Os atendidos foram contemplados com uma tarde toda de recreação e 

puderam interagir e brincar com o grupo todo, após o encerramento das 

brincadeiras todos receberão um saquinho de doce. 

 12/12/2019: Atividades recreativas realizadas pelo grupo Angra recebemos um 
grupo de voluntárias no projeto a qual realizaram oficina para produção de 

chaveiros com miçangas e após brincadeiras na quadra. 

 13/12/2019: Atividades recreativas realizadas pelo grupo Angra, recebemos um 

grupo de voluntárias no projeto a qual realizaram oficina de escultura de 

massinha e após jogos na quadra. 

 

 

C) Comparativo das metas propostas com os resultados obtidos: 

 

-Janeiro – Os resultados das atividades que tinham como proposta levar aos atendidos 
um espaço de convivência de maneira soberana somando lazer e descontração de forma 

exclusiva nesta fase de férias, onde a dinâmica que proporciona a junção de todas as 

faixas etárias e equipe ACI favorece a colaboração e ritmo para um novo ano de 

atividades sociais, despertando uma integração que acompanhará os diferentes grupos 

nos momentos de socialização. 

Todas as atividades tinham como proposta propiciar aos atendidos um espaço de 

convivência e lazer foi possível notar a participação efetiva das crianças e adolescentes 

durante todo o percurso do mês de janeiro, com um indicativo de que é preciso manter o 

SCFV sempre disponível para que possa manter-se o vínculo e o fortalecê-lo, pois esta 

dinâmica de junção de diferentes idades e com todos educadores e equipe juntos, 

favorece a colaboração e ritmo para um novo ano de atividades sociais, despertando 

uma integração que acompanhará os diferentes grupos nos momentos de socialização.  

Neste período foram levados casos referentes aos atendidos e seu núcleo familiar 

pertencente para serem discutidos em reuniões junto a UBS- Brigadeiro Tobias e CRAS 

– Brigadeiro Tobias, no qual solicitamos o apoio da rede para intervenções propícias; 

esse ponto reafirma em nosso indicativo o quanto é necessário o SCFV estar sempre 

disponível aos atendidos e familiares, desta forma não somente efortalecer, mas 

principalmente mantermos o vínculo no decorrer de cada ciclo, orientando, 



encaminhando e buscando juntamente com a rede Socioassistencial criando estratégias 

para possíveis intervenções. 

 

 

-Fevereiro - Obtivemos um pouco mais de autonomia para com a turma, e apesar de 

algumas crianças não se enturmarem muito bem com as demais, podemos notar que eles 

estão bem mais entrosados em relação as brincadeiras e atividades propostas.Tivemos 

uma grande aceitação por parte das crianças e adolescentes em relação às mudanças 

para a melhoria no atendimento e serviço, assim como do tema do período e assuntos do 

ritmo semanal de trabalho. Acreditamos que o processo de adaptação também foi muito 

bom. Tivemos grande participação dos atendidos em todas as atividades propostas, 

assim como uma disposição grande por parte das famílias de estarem mais presentes e 

participativas nas ações gerando uma maior vinculação, conhecimento e 

reconhecimento dos contextos sociofamiliares para as medidas socioassistenciais,o que 

para nós é uma das metas desse ano, além da vinculação com às escolas. Também 

percebemos a equipe mais motivada e entrosada em sua prática cotidiana. 

 

Atividades indiretas do SCFV: 

Capacitação de equipe e planejamento: 04 à 08/02 

 

-Março –Neste mês conseguimos alcançar resultados significativos com a turma, tais 

como, melhor integração entre o grupo, isso foi possível através das aulas de culinária e 

jogos e brincadeiras, pelo qual optamos trabalhar nesse início a fim de criar laços com 

as novos atendidos e que os mesmos ganhem confiança entre si, o fato de amenizar 

conflito entre alguns atendidos, possibilita a atuação total o grupo de forma integra 

proporcionando também mais afeto entre educador/atendido.  

Tivemos reuniões com a equipe da UBS- Brigadeiro Tobias e CRAS- Brigadeiro 

Tobias, a fim de trocar casos para qualificar nosso atendimento para com os atendidos. 

 

-Abril -Com o encerramento do Tema Páscoa, pudemos perceber a interação dos 

atendidos em relação ao tema e suas demonstrações de fraternidade, partilha e 

cooperação. O objetivo das ações do SCFV é dar continuidade na temática a fim de 

melhor assimilação e emprego das ações positivas na rotina dos atendidos, com isso o 

início ao novo tema “Luzes” relacionando com a nova estação do ano o inverno, assim 

tivemos a oportunidade de trabalhamos os sentimentos de uma maneira mais profunda e 

introspectiva de si para com o outro. Trabalhamos com as crianças a questão do auto 

conhecimento como pertencente do espaços internos e externos, a necessidade se 

reconhecer como ser humano com limitações, sentimentos e emoções e podendo 

explorar de tal forma o relacionamento com o próximo.  

Continuamos nas reuniões mensais com a UBS- Brigadeiro Tobias contando com o 

apoio dos agentes comunitários de saúde no qual conseguem maior proximidade com os 

familiares e mesmo realizando visita domiciliares; o CRAS- Brigadeiro Tobias 

compareceu na sede ACI através da coordenadora, desta forma facilitou o entendimento 

do andamento de nossas rotinas diárias. 

 

EVENTOS: 

Internos: Visita do Educandário Bezerra de Menezes - Com a visita de um outro Serviço 

de Convivência em nossa sede, os atendidos puderam desfrutar de uma tarde de 

atividades prazerosas e troca de experiências. Em roda de conversa as crianças 

perceberam que o tipo de atendimento que ambos recebem tem bastante coisas em 



comum, porém um ponto muito bem observado por eles é a amplitude do espaço físico 

do nosso projeto em Inhayba, além do privilegiado contato com a natureza. Estes pontos 

foram observados não só pelas crianças como também pela Equipe que estava 

acompanhando esta visita.  

 

Externos: 

No dia 22/04 aconteceu o planejamento mensal das atividades para o mês de Maio. 

Neste dia, além do tema a ser trabalhado, a equipe se reúne para alinhamento das ações 

e discussão de casos.No dia 30/04 a equipe concentrou seu trabalho na elaboração do 

relatório mensal. 

 

 

-Maio -Os resultados que foram alcançados este mês de uma forma muito significativa, 

selando a importância que os atendidos passaram demonstrar sobre os sentimentos do 

próximo, uma espécie de “compaixão”; como os meses anteriores, a autonomia e 

empoderamento foram totalmente trabalhados e o resultado totalmente satisfatório. 

A sociabilidade, autoconhecimento, melhor expressão de seus sentimentos e 

preferências, responsabilidade afetiva, sonhos e sobre futuro, também foram alguns 

resultados que obtivemos durante o decorrer deste mês. 

Quanto aos resultados ligados às ações aplicadas, tivemos o apoio dos seguintes 

equipamentos das redes Socioassistenciais: UBS- Brigadeiro Tobias, foram agendados 

de imediato quatro consultas para atendidos com queixas diversificadas conforme cada 

demanda; Conselho Tutelar, notificamos o órgão referindo a um caso de atendido que 

estava passando por situação de agressão e violência intrafamiliar, a família foi 

notificada e devidamente orientada. 

Descrevendo a resulta de atendimentos pessoais aos reesposáveis pelos atendidos; 

obtivemos ótima repercussão em questão a devolutiva quanto ao comportamento e 

desempenho de cada criança junto aos seus familiares iniciando então um trabalho de 

forma intensa e direcionada em conjunto com respectivos núcleos familiares. 

 

EVENTOS: 

Internos: 03/05/2019, Visita do Cine Solar;  

24/05/2019, Capacitação com tema Motivação; 

24/05/2019, Café com Papo com equipe e responsáveis pelos atendidos. 

Externos: 03/05/2019, Cinema comunitário na Praça de Brigadeiro Tobias; 

16/05/2019, Capacitação, Ciclo de Palestras CMDCA: Combate ao abuso e a 

exploração sexual de Crianças e Adolescentes; 

18/05/2019, Capacitação sobre documentação pedagógica; 

Reuniões: 16/05/2019, reunião de Matriciamento com equipes da UBS Brigadeiro 

Tobias, CRAS, CAPS IJ e ACI, a fim de apresentar casos que necessitam de maior 

atenção, podendo assim formular possíveis ações. 

Triagens: Foram atendidas Dezessete famílias para estudo socioeconômico e possível 

matrículas para vagas iminentes nesta faixa etária.  

Matrículas: Efetivadas um total de Quinze matrículas no decorrer no mês de Maio.   

Atendimento aos responsáveis de atendidos: Dez famílias foram atendidas 

pessoalmente pela equipe multidisciplinar da ACI, a fim de entendermos as questões 

particulares pelas quais os atendidos demonstravam algum tipo de dificuldade, sendo a 

partir de então elaborado junto a tais famílias ações positivas a serem desenvolvidas 

entre Família - Atendido - ACI. 



Visitas Domiciliares: Realizadas total de Nove visitas domiciliares nas respectivas 

residências dos atendidos da turma a fim de conhecer o núcleo familiar em loco. 

-Junho -Os resultados alcançados foram à autonomia dos atendidos em variados 

momentos, melhor relação enquanto coletivo e melhora na resolução de conflitos. Ainda 

temos muito que alcançar, porém temos a percepção de que já avançamos de uma 

maneira significativa.Estimulo ao raciocínio e coordenação motora, conhecer praticas 

de bioconstrução, desafio de construir e criar através de objetos não estruturados, 

trabalhar a imaginação, compartilhar, novas experiências quanto à tecnologia.  

A apresentação no evento Sarau foi um sucesso, momento em que todos os atendidos 

puderam interagir com seus familiares e a comunidade no geral, alguns um pouco mais 

tímidos, mas todos com muita vontade de bilhar, e assim se concretizou. 

Todas as articulações feitas tiveram resultados relevantes e devidamente positivos, 

tornando assim um acesso mais amplo quanto a informações técnicas mais precisas 

levando a elaboração e efetivação de melhores estratégias possíveis. Outro ponto muito 

positivo foi no evento Café.com, onde as famílias dos atendidos e a comunidade 

puderam interagir de maneira única, através dos parâmetros passados pela psicóloga, 

todos iniciaram atividades com argila, sendo livre o tipo de confecção; finalizando com 

a palavra dada a cada participante no qual estivesse em seu poder o objeto da fala, 

enquanto os demais ouviam com muita atenção. 

Neste mês notificamos mais uma vez o Conselho Tutelar solicitando uma orientação 

específica para família de um atendido a fim de esclarecer aos mesmos os direitos da 

família, bem como seus deveres, principalmente quanto necessidade de orientação 

necessários para com seus dependentes. 

EVENTOS: 

Internos:  

08/06 - Sarau de Luz 

15/06 – Oficina Bioconstrução 

26/06 - Café.com  

Externo: 

 11/06 - Equipe CAPS IJ 12/06 

-Julho -Iniciamos o Clube de férias, onde o foco é estimular á criatividade, trabalho em 

grupo e proporcionar melhor convivência com a junção de todas as faixas 

etárias,levando em consideração a necessidade da autonomia para consigo e respeito 

para com o outro, momentos de descontração onde puderam explorar o novo, superar 

desafios e participar de competições a nível saudável onde todos aprendem juntos. 



Alcançamos também um olhar de cada atendido de forma fortalecedora quanto ao 

respeito com o ser humano em todas as fases de sua vida, com o meio ambiente, aos 

seres vivos; puderam realizar uma interação social de maneira explícita, cognitivo e 

afetivo harmonizado, realizaram vivência com animais que não estão presentes no 

convívio habitual de cada um; maior diversão e descontração foram proporcionados 

durante todo mês que permaneceu em formato de Clube de Férias, ressaltando que nos 

períodos que decorrerem o ano letivo, a rotina acaba se tornando mais cansativa devido 

ao contraturno, tornando este momento ainda mais especial.   

 Neste período os atendidos tiveram grande privilégio em criar um vínculo com a 

comunidade através do contato social em seus variados meios, um dos exemplos foram 

as visitas aos sítios de moradores locais, proporcionando o aprendizado com alguns 

moradores dos arredores da A.C.I, podendo de tal forma absorver uma realidade bem 

diferente, principalmente para aqueles que estão locados ao meio urbano, visto que 

mesmo os que residem em meio rural não possuem animais (além dos domésticos); 

compreendendo de forma maravilhada o quanto existem formas diversificadas de 

conduzir a vida no meio rural. 

No mês de Julho, apesar de estarmos trabalhando em formato de Clube de férias, a 

interação com a rede Socioassistencial não diminuiu, foram realizadas os seguintes 

contatos/intervenções: UBS- Brigadeiro Tobias, reunião mensal para criar estratégias 

benéficas aos nossos atendidos nesta faixa etária; 

Conselho Tutelar – Foi produzido relatórios com informações necessárias de forma 

atualizada referente a casos tratados nos meses anteriores; 

CRAS- Brigadeiro Tobias – Discussões e solicitações de apoio para com as famílias 

identificadas com vulnerabilidades. 

EVENTOS: 

Internos: 

03 de Julho - Projeto da equipe S.O.S para com os adolescentes atendidos; 

03 de Julho - Reunião interna com a Psicóloga Valéria Reis (discutir caso de um 

atendido); 

05 de Julho - Planejamento mensal (pontuamos as questões do mês anterior e nos 

programamos para o mês seguinte), nesta data também ocorreu a Capacitação interna 

com equipe Ofebas; 

15 de Julho - Projeto da equipe S.O.S para com os adolescentes atendidos; 

15 a 26 de Julho - Clube de férias (várias atividades descritas nos textos anteriores); 

22 de Julho - Projeto da equipe S.O.S para com os adolescentes atendidos; 



24 de Julho - Projeto da equipe S.O.S para com os adolescentes atendidos; 

28 de Julho - Evento OAB vai aos Bairros (assessoria jurídica gratuita, corte de cabelo, 

música ao vivo, diversão para as famílias e crianças da comunidade);  

29 a 31 de Julho - Capacitação de equipe (bate papo com representantes do Conselho 

Tutelar; treinamento com Psicóloga Valéria Reis; treinamento com Professor Eugenio 

Rocha). 

Externos: 

04 a 21 de Julho - Participação dos representantes da A.C.I. na barraca da Festa Junina 

Beneficente de Sorocaba; 

15 de Julho - Retirada de Doação de agasalhos pelo Fundo Social da Solidariedade, 

referente à “Campanha do agasalho 2019”. 

Reuniões: 

12 de Julho - Participação na Câmara Municipal de Sorocaba na audiência pública 

referente aos orçamentos anuais; 

Atendimento aos responsáveis de atendidos: 16 atendimentos para esclarecimentos de 

dúvidas e orientações. 

Visitas Domiciliares: 02 Visitas Domiciliares emergenciais, conforme a demanda 

trazida pelos próprios atendidos e seus familiares; 

06 Visitas domiciliares a fim de compreender o núcleo familiar no qual o atendido 

convive. 

-Agosto -Os resultados alcançados foram melhoras significativas no comportamento de 

alguns atendidos em específicos, fato que ajuda na convivência harmoniosa com a 

turma de um modo geral; o interesse dos atendidos pelas atividades realizadas e 

autonomia para executá-las sozinhos, assim como conhecer-se e reconhecer-se como 

indivíduos criativos e pertencentes aos espaços que estão inseridos, buscando sempre 

zelar pelos mesmos. 

A resposta positiva que cada atendido tem demonstrado quanto aos estímulos 

coordenados pela equipe da A.C.I, tem nos surpreendido cada dia mais, a apreciação 

notável quanto ao trabalho em grupo que podemos observar, a autonomia e necessidade 

em buscar participar de todas as atividades a fim de aprender de formas diferentes com 

os colegas e equipe, entretanto mostrando seu singular em cada atitude. Sempre 

buscamos melhorar a convivência e interação entre todas as turmas atendidas, 

momentos de descontração e socialização onde puderam explorar novas sensações 

quanto a suas capacidades em colaborar com no geral obtivemos resultados relevantes 

tanto no psicológico, quanto à coordenação motora fina e grossa.  



Alcançamos também um olhar ainda mais fortalecedor quanto ao respeito para com o 

próximo quanto aos colegas e seus núcleos familiares que podem ser bem diversificados 

entre si. Uma forma de manifestação quanto à interação social explícita, cognitivo e 

afetivo harmonizado foi totalmente relevante neste período mencionado. 

Neste mês os atendidos tiveram grande interação com seus familiares, onde a equipe 

técnica estimulou momentos de conversas e trocas de experiências com os mais velhos 

em seus núcleos, a fim de fortalecer tais vínculos que são fragilizados com a agitação da 

rotina diária, descobriram histórias de suas gerações anteriores e algumas “lendas” 

trazidas de lá para cá, onde puderam trocar tais “contos” com seus colegas e educadores. 

Neste mês realizamos um contato com a equipe e coordenação do CRAS- Brigadeiro 

Tobias a fim de nos disponibilizarmos a criar juntamente com tais, estratégias para que 

o serviço tornasse mais acessado pelo público da nossa região; enviamos planilhas com 

dados dos nossos atendidos e familiares a fim de identificar quais teriam necessidade de 

inserir-se no CadÚnico; Conselho Tutelar – mantivemos o contato através de relatórios 

de informações complementares e atualizadas quanto aos casos encaminhados nos 

meses anteriores; UBS- Brigadeiro Tobias, contato com a UBS a fim de encaminhar 

familiares de atendidos para esclarecimentos de dúvidas e possível agendamento. 

EVENTOS:  

Internos: 

01 a 02 de Agosto – Capacitação de Equipe ACI, onde os 14 colaboradores passaram 

por momentos de aprendizado com palestras externas, rodas de conversa e interações 

“lúdicas” a fim de permitir momentos de descontração em meio a uma rotina tão árdua 

no qual nos comprometem dia a dia. 

13 de Agosto– Reunião de Pais e Responsáveis, ocorreu no período noturno onde 

contamos com a presença de 37 pais/responsáveis, sendo 5 deles responsáveis por 

crianças atendidas no SCFV  por meio de ações culturais e artísticas. Nesta reunião 

tratamos de assuntos pertinentes de forma coletiva como a necessidade de realizarem a 

inscrição no CadÚnico, atividades que deverão ser realizadas interna e externamente na 

ACI no decorrer deste segundo semestre, entre outras orientações; 

05 de Agosto– Reunião a fim de fortalecer os laçosentre as equipes ACI e CRAS – 

Brigadeiro Tobias, buscando de maneira conjunta melhorias para as famílias atendidas e 

comunidades envoltas. Participação de 4 pessoas da equipe técnica  do SCFV e da 

coordenadora, assistente social e psicóloga do CRAS. 

Atendimento aos responsáveis de atendidos:  

05 atendimentos envolvendo os responsáveis pelos atendidos afim de sanar dúvidas, 
prestar esclarecimentos e orientações pertinentes a situações no que se refere as crianças 

da faixa etária de 6 a 15 anos. 



Visitas Domiciliares: 3 Visitas Domiciliares rotineiras e para entrega de Cestas básicas 

doadas a A.C.I e repassada aos familiares dos atendidos. 

Setembro -Orientações aos componentes dos núcleos familiares quanto a devidos 

cuidados em relação às demandas especificas e individuais de cada atendido, assim 

como em nível geral dispusemos aos mesmos esclarecimentos pertinentes no que se diz 

respeito às especificações da faixa etária e necessidades que podem surgir. Foram 

realizadas também intervenções necessárias frente às demandas emergenciais, tais como 

agendamento de consulta junto a UBS e visitas domiciliares. 

Infelizmente a questão do fortalecimento de vínculos entre as famílias para com os 

atendidos no que se diz a realizar alguma atividade em casa que necessite da 

colaboração do responsável tem uma aderência muito baixa, mesmo quando tal seja 

referente a própria família; estamos buscando melhor maneira de alinhar essa questão 

que ao nosso ver é bem preocupante; por outro lado estão mais presentes nas atividades 

internas juntamente com a equipe da ACI e toda comunidade. 

UBS- Brigadeiro Tobias, agendamento de consultas para quatro atendidos que não 

realizaram consulta médica a mais de um ano 

EVENTOS: 

Internos: 

04 deSetembro –Reunião com toda a equipe ACI (14 COLABORADORES), para 

Planejamento mensal referente à Setembro, nesta é organizada a agenda mensal interna 

e externa; também é avaliado o desempenho das atividades realizadas no mês anterior, 

bem como os pontos positivos e negativos pelo quais percorremos no período referente. 

10 de Setembro – Reunião com duas Técnicas da equipe do CAPS IJ Bem Querer, a 

fim de apresentar dois casos para interação, indicação a triagem e possível efetivação de 

matrícula junto à equipe Técnica da ACI. 

21 de Setembro –Festa da Primavera, aberta aos familiares dos atendidos e toda 

comunidade; onde tiveram o privilégio de contemplar apresentações no qual as crianças 

interpretaram e dançaram; foram repassadas doações de cerca de 130 mudas de árvores 

frutíferas, a ACI contou também com apresentação voluntária do Trio Tertúlia que 

aninou cerca de 250 pessoas participantes do evento.. 

23 de Setembro –Planejamento mensal referente ao mês de Outubro, com a equipe 

completa (14 colaboradores), para organizamos previamente a agenda mensal interna e 

externa de toda equipe; avaliamos o desempenho das atividades realizadas no mês 

anterior, bem como os pontos positivos e negativos pelo quais percorremos no período 

referente, de forma a deixar novos tópicos a serem analisados no decorrer deste e 

posteriormente reavaliado. 

Externos: 

02 de Setembro –Realizada reunião na Cidade Universitária (UNISO), com a 

coordenação de estágio em psicologia, a fim de iniciarmos uma parceria no 

encaminhamento de familiares dos atendidos ao plantão devidamente preparado a dar 

um suporte na área conforme cada demanda. 

05 de Setembro– Reunião Matriciamento envolvendo as equipes técnicas da UBS 

Brigadeiro Tobias, CAPS IJ Bem Querer, NASF e Escolas do bairro; onde discutimos 
casos e trocamos informações pertinentes aos atendidos pela ACI e caso necessário 

sobre algum familiar. 

17 de Setembro –Recebimento de doação de mantimentos no Fundo Solidário de 

Sorocaba, onde utilizamos no preparo das refeições e culinárias aplicadas a turma 

Atendimento aos responsáveis de atendidos: 5 atendimentos envolvendo os 

responsáveis pelos atendidos a fim de sanar dúvidas, prestar esclarecimentos e 

orientações pertinentes a situações no que se refere as crianças. 



-Outubro -Orientações aos componentes dos núcleos familiares quanto a devidos 

cuidados em relação às demandas especificas e individuais de cada atendido, assim 

como em nível geral dispusemos aos mesmos esclarecimentos pertinentes no que se diz 

respeito às especificações da faixa etária e necessidades que podem surgir. 

Com a finalidade de ampliar e garantir o acesso aos direitos socioassistenciais nos 

reunimos neste mês com as equipes do CRAS e CREAS a fim de aumentar o 

conhecimento e discutir casos incomum. 

Infelizmente a questão do fortalecimento de vínculos entre as famílias para com os 

atendidos mais uma vez manteve baixa aderência onde em um total de 20 famílias 

convidadas em um momento totalmente esperado pelas crianças no qual tiveram as 

atividades e oficinas preparadas para todo o núcleo familiar, estiveram presentes vinte e 

sete pessoas; estamos buscando melhor maneira de alinhar essa questão que de 

proximidade e fortalecimento real de vínculos entre todos os envolvidos. 

No que se refere às atividades envolvendo as crianças, obtivemos ótimos resultados para 

com as perspectivas, ampliando o conhecimento no que se refere às diversas realidades 

constituídas em cada espaço mesmo sendo divididos em continentes as realidades 

sempre estão identificadas entre uma cultura e outra, um tipo se somatória entre os mais 

variados povos e costumes por exemplo, constituem uma nação inteira. 

Solicitação de apoio da rede Socioassistencial: UBS- Brigadeiro Tobias, Reunião de 

Matriciamento, discussão de casos com todas as equipes envolvidas a fim de melhorar a 

qualidade de vida dos atendidos e seus familiares; UNISO- Reunião com a equipe de 

Biomedicina para possível projeto a fim de identificar verminoses nos atendidos; 

CREAS- Reunião para conhecimento de estratégicas específicas do equipamento e 

discussão de casos incomum; CRAS- Reunião para apresentação da nova coordenadora 

do equipamento a fim de conhecer o serviço ofertado pela A.C.I, deu-se o 

fortalecimento de vínculos com a rede e estreitamento de laços. 

EVENTOS: 

Internos: 
05 de Outubro – Mutirão para construção das paredes do quiosque no formato de 

Taipa, reunimos cerca de 60 voluntários, no qual resultou em um grande adiantamento 

da obra, restando apenas alguns espaços a serem finalizados. 

08 de Outubro – Em comemoração ao Dia das Crianças, recebemos a equipe da 

OFEBAS no qual proporcionaram um dia muito agradável a todos os atendidos 

presentes, brinquedos infláveis, pula-pula, futebol de sabão, comes e bebes, finalizando 

com uma lembrancinha especial para cada criança. 

16 de Outubro – Reunião com a equipe de Biomedicina da UNISO - participaram o 

Profº. Dr. Responsável pela turma Rômulo e quatro alunas, a proposta é que possamos 

iniciar uma parceria juntamente com a UBS a fim de identificar casos de verminose em 

nossos atendidos e juntamente com a UBS do bairro, trata-los.  

17 de Outubro – Vacinação para bloqueio preventivo ao vírus do Sarampo na A.C.I, 

todos os atendidos com a vacina em atraso (devidamente pré autorizados 

pelosresponsáveis), receberam a doze para imunização e bloqueio,  contamos com a 

presença e coordenação dos funcionários da UBS de Brigadeiro Tobias.. 
19 de Outubro – Festa da Família – aberta somente aos núcleos familiares de cada 

atendido, todos puderam participar ativamente de várias oficinas juntamente com as 

crianças, tivemos o rito da cápsula do tempo, no qual puderam trazer algum objeto para 

representar a família ou mesmo escrever uma carta, contamos também com espaços 

onde tivemos várias exposições de materiais artísticos confeccionados por todas as 

turmas, espaço para doação de roupas e calçados, no qual cada família pode escolher o 



que lhes fosse útil; finalizamos com um grande almoço coletivo entre toda equipe e os 

envolvidos; um total de 27 participantes ligados a essa faixa etária estavam presentes.  

23 de Outubro– Estudantes do curso deOdontologia UNISO – momento no qual os 

estudantes trouxeram de forma lúdica através e teatros e brincadeiras formas para 

prevenção a saúde bucal.  

24 de Outubro – Reunião com a equipe do CRAS de Brigadeiro Tobias (coordenadora 

e psicóloga), a fim de conhecer em loco a A.C.I e se apresentar para nossa equipe.  

28 de Outubro – Reunião com toda a equipe ACI (16 COLABORADORES), para 

Planejamento mensal referente à Novembro, neste momento é organizado a agenda 

referente ao mês tanto interna como externa; também é avaliado o desempenho das 

atividades realizadas no mês anterior, bem como os pontos positivos e negativos pelo 

quais percorremos no período referente. 

Externos: 
02 de Outubro – Assembleia na SIAS para escolha dos representantes no CMAS; por 

meio de votação cada participante teve oportunidade de escolher nove candidatos para 

iniciarem o novo ciclo do Conselho Municipal de Assistência Social. 

03 de Outubro– Reunião Matriciamento envolvendo as equipes técnicas da UBS 

Brigadeiro Tobias, CAPS IJ Bem Querer, NASF e Escolas do bairro; onde discutimos 

casos e trocamos informações pertinentes aos atendidos pela ACI e caso se faça 

necessário sobre algum familiar. 

15 de Outubro – Reunião com a coordenadora da UBS de Brigadeiro Tobias a fim de 

programar uma ação específica para uma família de atendidos. 

21 de Outubro– “Pastoral do menor”, CEC Nova Esperança - Apresentação da peça de 

teatro preparada pelo Art. Educador de Teatro; as crianças e adolescentes de 6 a 17 anos 

que participam das aulas de teatro se apresentaram com a peça “As três velhas” na CEC 

da Pastoral do Menor, houve também um momento de interação entre os atendidos da 

entidade visitada para com os atendidos da A.C.I,  onde conversaram e lancharam 

juntos. 

29 de Outubro – Reunião com equipe do CREAS Leste, onde participaram toda equipe 

de referência do equipamento, a coordenadora e assistente social representando a A.C.I; 

buscamos assim estreitar laços e criar elos sempre em prol a um tratamento diferenciado 

para cada um de nossos atendidos e seus familiares, conforme cada demanda. 

Triagem familiar para possíveis novas matrículas:  
03 famílias foram entrevistadas para identificação de demandas e variadas situações de 

vulnerabilidade, a fim de ingressarem posteriormente no Projeto da ACI. Atendimento 

aos responsáveis de atendidos: 04 atendimentos envolvendo os responsáveis pelos 

atendidos a fim de sanar dúvidas, prestar esclarecimentos e orientações pertinentes a 

situações no que se refere às crianças. 

Novembro -Através de todas as atividades desenvolvidas com as crianças dessa faixa 

puderam expandir seus conhecimentos quanto a dimensão de continentes e seus 

variados contextos sociais, de forma lúdica e muito mais prazerosa as crianças puderam 

“entrar” no Globo terrestre e viajarem para vários lugares e conhecer diversidades 

culturais entre cada um deles, desta forma a percepção quanto as questões de igualdade 

se fortalecem, compreendendo que cada um em suas diversidades formam um todo que 

é semelhante. 

As famílias que necessitaram receberam orientações quanto a questões pertinentes 

conforme o individual de cada um, algumas crianças foram devidamente encaminhadas 

e estão em acompanhamento por equipes multidisciplinares de outros serviços e 

equipamentos. 



Foram necessários os seguintes suportes da rede socioassistencial: UBS- Brigadeiro 

Tobias, Seis casos foram levados em reunião junto a UBS a fim se pedir suporte junto a 

equipe do NASF, tais famílias foram agendadas e receberam devidas orientações e 

encaminhamentos; Conselho Tutelar - Caso levado ao Conselho Tutelar após 

identificação de negligência por parte do responsável; CRAS- Brigadeiro Tobias, três 

casos de crianças e adolescentes foram encaminhados à fim da inserção ao CAD Único 

e realizar atendimentos psicossocial com os profissionais da rede. 

EVENTOS:  

Internos: 

13 de Novembro –Reunião com a presença de 12 responsáveis por nossos atendidos da 

faixa etária de 06 a 11 anos, onde realizaram a rematrícula para o ano de 2020 onde 

ocorreram orientações pertinentes ligadas à higiene, cuidados com a saúde e proteção 

para com os as crianças. 

27 de Novembro –Reunião com a equipe de prestadores de serviço (14 pessoas), com 

membros da diretoria ACI (3 pessoas), a fim de discutir assuntos pertinentes bem como, 

realizarmos juntos uma reflexão sobre as demandas que aconteceram no decorrer do ano 

de 2019; aconteceu também nesta data uma atividade lúdica realizada com atendidos e 

familiares a fim de fortalecer e estreitar vínculos. 

Externos: 

05 de Novembro – Reunião realizada na E.M Milton Leite, com o responsável a fim de 

apresentar o Projeto A.C.I e estreitar laços com a escola, visando a qualidade na vida 

cotidiana de nossos atendidos. 

07 de Novembro– Reunião Matriciamento envolvendo as equipes técnicas da UBS 

Brigadeiro Tobias, CAPS IJ Bem Querer, NASF e Escolas do bairro; onde discutimos 

casos e trocamos informações pertinentes aos atendidos pela ACI e caso necessário 

sobre algum familiar. 

11 de Novembro –Contato com diretor da E.E. Brigadeiro Tobias com a proposta de 

criar estratégias e ações conjuntas tendo em vista a melhoria do cotidiano de cada 

atendido. 

13 de Novembro –Reunião E.E. Brigadeiro Tobias -Apresentação do Projeto Tenda das 

Artes ao diretor responsável pela escola, onde agendamos uma apresentação para todos 

os alunos, com objetivo de captar casos mais delicados a serem atendidos e 

acompanhados em conjunto. 

13 de Novembro –Reunião E.E. Izabel Rodrigues Galvão -Apresentação do Projeto 

Tenda das Artes para a diretora responsável pela escola, onde agendamos uma 

apresentação para todos os alunos, com objetivo de captar casos mais delicados a serem 

atendidos e acompanhados em conjunto. 

Atendimento aos responsáveis de atendidos: 4 atendimentos envolvendo os 

responsáveis pelos atendidos afim de sanar dúvidas, prestar esclarecimentos e 

orientações pertinentes a situações no que se refere as crianças desta faixa etária. 

Dezembro -Através da temática abordada as crianças tiveram acesso às diversidades 

culturais como costumes, tipos de roupas, músicas; a diversificação no âmbito 

gastronômico, bem como as questões econômicas que vareiam de maneira extrema entre 

os povos que se dividem nos cinco continentes; fundamentamos a partir desse acesso 

um espaço para vivências coletivas no qual valorizam a singularidade de cada cultura e 

tradição. 



As crianças receberam orientações e puderam colocar em prática sobre questões 

pertinentes no qual é ressaltado que “todos somos iguais”, independente da variação ou 

divergência entre tais. 

Todas as orientações e esclarecimentos necessários aos componentes dos núcleos 

familiares quanto aos cuidados necessários em relação às demandas especificas e 

individuais de cada atendido, em um nível geral dispusemos aos mesmos 

esclarecimentos pertinentes no que se diz respeito a cada especificação e necessidades 

que podem surgir no decorrer do tempo. Foram realizadas também intervenções 

necessárias frente às demandasemergenciais, tais como agendamento de consulta junto a 

UBS, encaminhamento ao CRAS de referência; todos os encaminhamentos necessários 

foram positivamente efetivados, ampliando assim de maneira prática o acesso aos 

direitos socioassistenciais assegurados a cada cidadão.  

A socialização e espírito de confraternização entre os atendidos de todas as faixas 

etárias vem se propagando, no decorrer do ano muitas propostas foram lançadas com 

essa finalidade, fato que expõe a motivação de permanência no serviço tanto por parte 

dos atendidos quanto de seus responsáveis.  

Neste mês o apoio da rede Socioassistencial teve menor proporção, sendo acionados os 

seguintes equipamentos: UBS- Brigadeiro Tobias, três crianças tiveram seus casos 

discutidos em reunião com a equipe da UBS, sendoinseridas a acompanhamentos 

necessários conforme suas demandas; CRAS- Brigadeiro Tobias, Uma família foi 

encaminhada ao equipamento a fim de ser inserida e acompanhada nas demandas 

necessárias, no momento vem sendo atendida pela equipe técnica do equipamento que 

entrou com todas as providências cabíveis. 

EVENTOS: 

Internos: 

09 e 10 de Dezembro – Agenda exclusiva para que os responsáveis dos atendidos de 11 

a 6 anos realizassem a rematrícula para o ano de 2020. 

Externos: 

de Dezembro – Reunião Matriciamento envolvendo as equipes técnicas da UBS 

Brigadeiro Tobias, CAPS IJ Bem Querer, NASF e Escolas do bairro; onde discutimos 

01 caso que se adequa a faixa etária citada, no qual trocamos informações pertinentes 

aos atendidos pela ACI tendo em vista a atenção específica para os casos necessários 

aos familiares que compõe o mesmo núcleo. 

Atendimento aos responsáveis de atendidos para Rematrícula 2020: 

Foram atendidos nos dias 09 e 10 de Dezembro 20 responsáveis por crianças na faixa 

etária de 06 a 11 anos. 



Atendimento aos responsáveis de atendidos para Orientação: 5 atendimentos 

envolvendo os responsáveis pelo atendido a fim de sanar dúvidas, prestar 

esclarecimentos e orientações pertinentes a situações no que se refere as crianças da 

faixa etária de 6 a 11 anos . 

 
 
Indicadores 

 

No ano de 2019, a equipe ACI contou com treze reuniões para planejamento, sendo uma 
anual e doze mensais, através destas reuniões podemos monitorar a evolução mês a mês 

quanto às expectativas das atividades executadas e a realidade atingida de forma 

concreta, optamos por administrar algumas mudanças no cronograma (tais já foram 

devidamente oficiadas), tornando assim as atividades propostas com seus objetivos 

atingidos, não havendo dificuldade nem conflito quanto aos resultados para essa faixa 

etária. 

Quanto à frequência dos atendidos, não tivemos problemas maiores, fato que pode ser 

observado em nossas listas, no neste ano mudamos a abordagem com os responsáveis e 

passamos a ter grande colaboração dos quanto ao envio de atestados e declarações 

médicas a fim de justificarem as ausências; no geral conseguiram frequentar de forma 

positiva, nos casos que houve faltas sem justificativa médica, de imediato nós da equipe 

ACI contatou o responsável para notificar e entender o que se passava, desta forma nos 

aproximamos dos familiares sendo apoio para resolução de algumas questões.  

Essa turma conseguiu desenvolver todas as atividades que foram propostas no decorrer 

dos meses, lembrando que houve uma mudança de atividades no qual houve notificação 

oficiada conforme a necessidade. 

Neste ano, realizamos algumas atualizações nas Fichas de matrícula, permitindo assim 

maior acesso a informações sobre o atendido e seu núcleo familiar; no que se diz aos 

acompanhamentos individuais, evoluímos acertadamente todos os prontuários no qual 

se encaixam nesse quesito, facilitando o acesso a toda equipe técnica a situação atual ou 

ocorrências entre os atendidos. 

Os planos de atividades diárias foram desenvolvidos na reunião de planejamento 

mensal, no qual os educadores já se programavam para a rotina do mês seguinte, 

facilitando e organizando assim a forma útil do tempo disponível. 

Ao final dos meses os educadores juntamente com a orientadora social e assistente 

social, fechavam os relatórios com base nas informações colhidas todos os dias, 

conforme a rotina proposta, permitindo assim a junção efetiva de informações. 

Ocorreram no ano quatro encontros com as famílias a fim de trabalharmos algumas 

atividades propostas em grupo, bem como o formato de rodas de conversa para 

proporcionar de forma igualitária o poder da fala e o poder da escuta, tendo todos 

osenvolvidos a liberdade de percepção quanto aos assuntos tratados, onde muitos 

acabam se identificando uns com as falas dos outros. 

 
 

 
 
 

Sorocaba, 31      de janeiro             de2020. 
 

 
 
 
 


