
 
 
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: 30 

 

 

A) Atendidos  

 

Público alvo 

Crianças na faixa etária de 03 a 05 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: 31 

Fevereiro: 31 

Março: 31 

Abril:37 

Maio: 37 

Junho:31 

Julho:30 

Agosto: 30 

Setembro: 39 

Outubro:28 

Novembro: 28 

Dezembro:28 

Total: 381 

 

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. Os 

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. 

 Foi realizada também uma atividade voltada para o 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: 

 Brincadeira livre e reconhecimento da sala de brinquedos. 

 Desenhos livres em cartolinas com giz de cera. 

 Jogo “O que está faltando?” colocamos objetos e pedimos para as crianças 
visualizarem, após isso pedimos para as crianças fecharem os olhos e ao abrir 

era questionado qual objeto estava faltando. 

 Desenvolvimento de uma árvore no papel canson com o tronco feito de papel 
craft. As folhas das árvores foram feitas com tinta vermelha e tinta verde com 

as digitais dos dedos das crianças. 

 Bolo de banana com as crianças. 



 Contação de história do livro “Ninoca e suas cores”.  

 Roda na sala e associação da cor verde com objetos, natureza entre outros.  

 No papel craftcolocamos folhas colhidas das árvores da ACI. 

 Pão caseiro com as crianças. 

 Contação de história: O Coelho da Páscoa (Conto Russo).  

 Bolachinhas de banana com as crianças.  

 Desenhos na quadra com giz de lousa grosso e brincadeiras com bolinhas.  

 Brincamos na brinquedoteca livremente com os brinquedos.  

 Dançamos com o canal Just Dance (youtube) na sala de brinquedos. 

Março: 

 Dança da lagarta onde as crianças imitaram os movimentos da lagarta até ela 

virar borboleta, todos participaram bem e gostaram bastante onde as crianças 

puderam vivenciar as fases da lagarta.  

 Bolo de chocolate todo grupo ficou junto, cada criança participou colocando um 
ingrediente na massa todos gostaram muito do bolo assim desenvolvendo a 

autonomia de cada um, conhecendo receitas novas e vivenciando a 

transformação dos ingredientes.  

 Casulo da lagarta, foi realizado o casulo da lagarta, cada um pode escolher uma 
cor de lã para enrolar no prendedor, assim vivenciando a transformação da 

lagarta em borboleta, nesse dia estavam um pouco agitados. 

 Plantamos a árvore da lagarta onde eles já tinham pintados os galhos secos, 

penduramos as lagartas na árvore e as crianças tamparam o buraco, puderam 

vivenciar a fase da lagarta. 

 Iniciamos o livros dos sentimentos cada criança falou um sentimento para 
trabalharmos, representaram na lousa uma forma de emoticonpara cada 

sentimento e cada criança escolheu um para fazer a representação na lousa, 

desenhando como se sentia quando estava sentindo aquele sentimento. Tivemos 

um pouco de dificuldade para eles se expressarem muitos não sabiam. Essa 

atividade teve como objetivo eles se expressarem assim pudemos identificar 

situações em que a criança vive ou passa. 

 Brincadeiras livres na Brinquedoteca. A sala de Brinquedos é um dos espaços 
preferidos das crianças, é um local que proporciona descontração, interação 

entre as crianças e lazer. 

 Assistimos “Os sem floresta”, com a idéia de mostrar de forma educativa, a 
destruição que o ser humano faz na natureza e as consequências.  

 Pão de beijo, que é o pão de queijo sem queijo, todos gostaram muito e 

participaram, puderam conhecer novos ingredientes ter contato com novas 

texturas. 

 Pompom do coelho (rabinho), cada um enrolou a lã na mão e a educadora 
amarrou e cortou formando os rabinhos do coelho, alguns tiveram dificuldades 

outra já fizeram com mais facilidade, após brincaram de fantoches e pecinhas 

de montar, já outros quiseram desenhar. 

 Fizemos massinha com as crianças, é uma receita prática onde é utilizado 
apenas, farinha de trigo, sal, água, óleo e tinta guache. A atividade foi realizada 

de maneira positiva, as crianças gostaram muito de fazer massinha e brincaram 

muito com ela. As crianças levaram a massinha para casa ao final do dia. 

 Bolo de fubá com goiabada cada um acrescentou um ingrediente no 

liquidificador e batermos cortaram a goiabada, brincaram no parque enquanto 

assava, todos adoraram o bolo e esse foi o lanche da tarde.  



 Fizemos massinha de farinha de trigo, algumas crianças ajudaram pegando os 
ingredientes a educadora deu o ponto e fizemos na cor amarela com guache 

após, todas as crianças brincaram e puderam levar a massinha para casa. 

Abril: 

 Continuamos o livro dos sentimentos onde cada um pôde desenhar mais um 
sentimento, tendo como objetivo as crianças poder representar através do 

desenho o que sente. 

 Jogo de colar o rabinho no coelho, a criança vendada tinha que achar um coelho 

e colar o rabinho, tendo como objetivo trabalhar a concentração, estimular o 

foco, atenção, coordenação, consciência corporal e lateralidade. 

 Realizamos receita de biscoitinho de goiabada, cada criança pode amassar uma 
banana, e acrescentando os demais ingredientes até dar o ponto na massa 

enquanto assava as crianças brincaram no parque, a culinária foi feita com todas 

as turmas juntas por isso nesse dia a aula foi um pouco tumultuada. 

 Balagandãn com Papel Crepom, a atividade despertou a atenção, o social e 
muita descontração com as crianças; fizemos o Balagandãn com papel crepom, 

grampeador e barbante, todos gostaram muito se encantando ao ver que aquela 

junção de materiais se tornou um brinquedo divertido e colorido. 

 A Educadora de artes visuais deu uma aula com pintura de guache, dia de 
observação, as crianças gostaram bastante de fazer a pintura, alguns pintaram 

mais de uma vez, se concentraram bastante as três turmas ficaram juntas. 

 Nesse dia tivemos a visita do Educandário Bezerra de Menezes, foram 

programadas três atividades, as crianças foram divididas em três turmas, uma 

atividade ficou com a educadora Daiane com pintura gêmeas com guache, no 

quiosque ficou com a educadora Giovana, com massinha e na quadra com a 

educadora Natalia com caça de gato ao rato e finalizamos com um lanche no 

pátio onde eles trocaram lembrancinhas. 

 Jogo boca do coelho, construímos com uma caixa de papelão um coelho onde as 
crianças jogavam a bola para acertar a boca do coelho, um por vez arremessava 

a bola na boca essa atividade trabalha a coordenação motora, concentração, 

após fomos ao parque. 

 Bolo de fubá com goiabada. Cada criança ajudou buscando os ingredientes, 
após cada criança acrescentou um ingredientes por vez, as educadoras cortaram 

a goiabada e todos adoraram o bolo, não foi feito o bombom, pois, ainda não 

havia todos ingredientes, trabalhando a autonomia e promovendo o contato com 

os diferentes ingredientes. 

 Pinturas Gêmeas, Borboletas onde se formalizou os casulos – atividade 

continuada. Trabalhamos a importância do desenvolvimento, estimular a 

imaginação e a aprendizagem. A educadora cortou folhas de sulfite no formato 

de borboletas, após isso as crianças colocaram guache em apenas um lado da 

folha, ao grudar e separar, as duas partes ficam idênticas, adicionaram glitter e 

um palito para dar brilho e definir ainda mais cada borboleta. 

 História “de todas as cores”, contei a história que mostra as diferenças que 
todos nós temos nossos valores e que somos diferentes, assim aprendemos a 

respeitar as diferenças dos colegas, terminamos o livro dos sentimentos 

desenhando na capa. 

 História do “Pedro e da lua” após aula de educação física, atividade onde as 
crianças puderam explorar o espaço do projeto procurando as partes do 

cachorrinho e depois o montamos. 



 Encerramos o tema Páscoa, com uma contação de história bem divertida que o 
arte educador Bruno fez do verdadeiro coelho da Páscoa, após foram a procura 

dos ovinhos de Páscoa, e a professora de arte deixou eles com uma pintura no 

brinquedo trepa-trepa, e pintura facial de coelhinho. 

 Introdução ao Tema Luzes. Direcionamos Desenhos Livres no qual incluíssem 
ovinhos de Páscoa. Iniciamos a familiarização do Tema Luzes e o despertar do 

interesse pelos sentimentos internos. Após a roda de conversa sobre a Páscoa, 

os casulos e as borboletas, houve contação da história „Se ligue em você‟, os 

atendidos foram orientados a desenhar sobre o tema contado em folha A3 com 

lápis de cor e canetinha. 

 Começamos com atividade da Educadora física, após contei a história da 

menina da lanterna onde eles puderam vivenciar o tema através da história, após 

refletimos sobre o que seria luz. 

 Contação de história “A verdadeira historia dos três porquinhos” reflexão se 
essa seria a verdadeira história após aula de professora de educação física, 

Atividade com bexiga e caixa de pizza fazendo de raquete. 

 Leitura da história da menina da lanterna, aula de artes com figuras para eles 
conversarem sobre o que aquela figura falava, como se sentia, após fizeram um 

desenho de onde a sua luz brilhava muitos fizeram no coração. 

 Nesse dia iniciei com uma conversa alguns recados importantes, e contei uma 
história, após a Psicóloga iniciou a atividade dela com algumas músicas e uma 

de roda onde uma criança fica no meio e ela girava a criança, todos gostaram 

muito foi um momento bem legal e calmo da turma. 

 A atividade do dia foi pão vegano, as acrianças ajudaram pegando os 

ingredientes levando ate a mesa, assim proporcionando a cooperatividade entre 

eles. Cada criança pôde colocar um ingrediente e mexer até dar o ponto depois 

cada um amassou seu pãozinho, após foram para a aula de teatro, brincadeira de 

esconder o brinquedo e o restante da turma procurava. 

 Após a aula de Educação Física aplicada pela arte educadora Soraya, as crianças 
brincaram e partilharam no Parque da Balança, local no qual todo grupo gostam 

muito por ter a liberdade de brincar, assim como os espaços mais requisitados 

por eles são os Parques por dispor de grande contato com a natureza enquanto 

desfrutam de suas brincadeiras favoritas. 

 Pintura com barbante colorido; o objetivo desta atividade é desenvolver o 
potencial físico-motor de cada criança, em uma folha sulfite colaram um pedaço 

de barbante colorido, e sequencialmente colaram outros barbantes de outras 

cores. 

Maio: 

 Nesta temática trabalhamos aquarela onde as crianças utilizaram da tinta para 

desenhar de forma livre, foi um momento bem gostoso onde puderam se 

expressar através da pintura; colocamos tinta na bandeja para que todos 

tivessem acesso, alguns atendidos quiseram pintar além de uma folha, foi uma 

atividade bem diversificada onde a criança consegue trabalhar o limite de até 

onde pode com ir com a tinta, momento também que trouxe calmaria e muita 

concentração. 

  Começamos a atividade que será exposta no dia do Sarau, “a lanterna dos 
sentimentos” que terá pendurado vários papeizinhos com sentimentos nos quais 

eles sabem da importância, a atividade foi realizada em vários dias, cada dia 

fazendo uma camada; foi uma atividade no qual puderam aprender através da 



repetição da atividade a concentração de colar um papel de cada vez. Alguns 

atendidos não conseguiram fazer sozinhos, e precisando de ajuda, quando o 

material ficou bem firme, cortamos para pintar e dar a continuidade na 

atividade, onde também trabalhamos o tato quanto às texturas criadas por eles. 

O trabalho foi desenvolvido em dupla, onde um pode ajudar o outro pegando o 

papelzinho e o outro colando; após contei a historia “quem soltou o pum” as 

crianças gostaram da historia e de maneira espontânea colocaram-se a contar 

cada uma com seu jeitinho a história. 

 Montamos também um Painel referente à história da “Dona Aranha”, a fim de 
estimular a imaginação e a comunicação; a educadora fez um muro no papel 

Kraft, pintou as mãos das crianças com a tinta guache preta e ao colocarem as 

mão no papel, formou-se uma imagem parecida a uma aranha. Houve grande 

entusiasmo por parte das crianças quando realizamos esta atividade, eles 

cantaram intensamente a música “A Dona Aranha” e ao utilizar o guache 

ficaram bem agitados para sujar o quanto antes as mãos com a tinta. O interesse 

dos atendidos foi notável e o dia muito gratificante.  

 Contação de história: Contos de Andersen - O Patinho Feio/Ensaio Sarau de 
Luz com a intenção de estimular conhecimentos prévios, afetividade, 

imaginação. O livro é descritivo, interessante e com grande conteúdo, o que 

torna com que esta atividade possa ser continuada. Com a leitura podemos 

despertar a imaginação das crianças; por exemplo, em um momento em que o 

livro fala de folhas grandes verdes, um atendido mencionou as folhas de 

bananeira e isso foi possível perceber como este conto os fez visualizarem toda 

a cena; 

  Ensaios para o Sarau com a música “Como é grande o meu amor por você” que 

eles estão memorizando cada dia mais. 

 Fizemos bolo com gotas de chocolate branco, trabalhando a autonomia das 
crianças onde eles puderam partilhar o bolo com os demais colegas; fizemos 

também bolachinha de maisena onde cada um pode enrolar as bolachinhas; o 

bolo formigueiro foi realizado a fim de trabalhar a cooperatividade dos 

atendidos. 

  Realizamos o pão de beijo que é feito com batata doce, proporcionamos para 
nossos atendidos em conhecer novos legumes como a própria batata doce, cada 

criança pegou um ingrediente e foram acrescentando um por um, enquanto 

outro atendido foi mexendo até dar o ponto na massa; após fizeram bolinhas e 

foram colocando na forma para assar; enquanto assava fomos ao parque onde as 

crianças socializaram com a turma do Batman. Colocamos em prática também 

bolo de maçã e banana, realizamos a receita juntamente com as crianças, onde 

ficaram responsáveis por amassarem as bananas, colocarem os ingredientes na 

vasilha e mexeram até a massa ficar homogênea. O bolo ficou muito saboroso, 

onde várias crianças pediram repetição. 

 Continuamos com andamento da atividade: “lanterna do sentimento” e os 
ensaios para o Sarau, onde as crianças irão cantar a musica “como é grande o 

meu amor por você”; todas as crianças estão participando, cantam de forma 

emotiva e demonstram grande aprovação entre si. Tivemos a colaboração do 

arte educador Bruno, sempre trazendo alguma brincadeira diferente para 

incentiva-los a cantar. 

Junho: 

 Confecção da lâmpada para expor no Sarau, preparando e envolvendo as 

crianças para o evento. A arte-educadora Isabela confeccionou uma lâmpada no 



papel craft e as crianças colaram pedacinhos de papel laminado azul dentro 

dela. As crianças se interessaram muito dizendo que iriam contar aos 

responsáveis que foram eles que fizeram esta atividade que foi exposta no 

Sarau. 

 Ainda neste mês trabalhamos a história dos “três porquinhos”; a ideia era 
trabalhar diversos Livros para perceberem a diversidade no qual cada história 

foi contada, começamos com o livro “Outra vez os três porquinhos”, onde 

podemos mostrar as diversas formas de moradia, os valores, a amizade, o medo, 

a coragem, entre outros, por ser um livro um pouco longo foi contado em várias 

aulas, foi apresentado para as crianças os mais diversos livros, onde eles 

puderam ter o contato com o livro, contar a história para os amigos, trocar os 

livros entre si, assim trabalhando o mundo imaginário, desenvolvendo o gosto 

pela leitura, a sensibilidade, a curiosidade e valorizar a amizade. 

 „Carimbo‟ das mãos das crianças no papel craft com tinta guache amarela - 
Atividade continuada que intensificou os preparativos para o Sarau. 

„Carimbamos‟ as mãozinhas das crianças com tinta guache amarela, na parte de 

baixo da lâmpada que decoramos no dia anterior com papel laminado. As 

crianças gostam muito de fazer atividades com tintas, eles ficaram um pouco 

agitados e ansiosos por conta do Sarau, mas ainda assim se entreterão com a 

atividade. Após a atividade eles brincaram no parque de cima e interagiram com 

as crianças. Ensaio Sarau. 

 Pets, Smurfs e Zootopia - Essa cidade é o bicho. Com a intenção de estimular a 

imaginação e aprofundar o encantamento do mundo mágico dos desenhos 

animados; realizamos uma sessão cinema com pipoca onde juntamos as 

turminhas, elas sempre se interessaram por esse tipo de atividade, momento em 

que ao final sentamos em roda a fim de entendermos a visão de cada um quanto 

a moral de cada história.  

 Parede de Taipa/Desenho livre na sala. Estimulação de conhecimentos prévios, 
desenvolvimento cognitivo e interação social. Subimos para a sala e cada 

criança reproduziu a primeira letra do nome na folha sulfite com a ajuda da 

educadora. Após isto os atendidos se juntaram e fizeram a Oficina de Taipa no 

quiosque.   

 Pintura com guache em cartolina e folhas das árvores. Interagir socialmente e se 
divertir foram os objetivos. As crianças sentaram em roda com uma cartolina 

marrom no centro. Elas molhavam a folha no guache e „carimbavam‟ na 

cartolina, fizemos isso com o rolinho de papel higiênico também „carimbando‟ 

bolinhas. 

 Bolo De banana com canela. Com a intenção de evidenciar o desenvolvimento 
cognitivo e experimentação. Estimular conhecimentos prévios. As crianças 

auxiliaram ao amassar a banana, mexer a receita e acrescentar os ingredientes, 

todos gostam muito de participar da atividade e se deliciam ao verem o bolo 

pronto; através das receitas lese interagem entre si durante toda atividade. 

Novamente eles petiscaram uma quantidade significativa de bolo, adoraram e 

ficaram ansiosos para realizar a próxima receita.  

 Brincar livremente para intensificar o desenvolvimento social, físico-motor e 

estimular a imaginação. Neste dia as crianças brincaram primeiramente na sala 

com os brinquedos e após isso ficamos no parque da balança. Os atendidos 

correram, brincaram e se divertiram muito. Ensaio Sarau. 

 Brincar com massinha, estimulando a coordenação motora e reconhecimento 
das cores. Após uma roda de conversa falando sobre o Sarau e cantando a 



música da apresentação, cada criança ganhou uma massinha e fomos brincar no 

quiosque. Eles fizeram lanche e cobrinha com a massinha de modelar, os 

atendidos adoraram brincar com ela no quiosque. Ensaio Sarau. 

Brincadeiras livres na sala com brinquedos. Desenvolvimento social, 

psicomotor e imaginação. As crianças brincaram na sala com brinquedos em um 

primeiro momento, em seguida solicitaram que a brincadeira fosse para o 

parque. Após a aplicação da aula da arte-educadora física Soraia, ai sim 

puderam ir ao parque e brincaram muito, especialmente de pega-pega com a 

orientação da educadora.   

 Brincadeiras no parque da balança. Interação Social. As crianças brincaram e 
interagiram no Parque da balança juntamente com outras turmas, após isto 

participaram de uma atividade assistida com a arte-educadora física Soraya. 

 Após as crianças fazerem a atividade dirigida da arte-educadora Isabela, eles 
ficaram na sala desenhando e pintando em folhas sulfites, brincando com os 

brinquedos e interagindo entres eles e as educadoras. Neste dia eles estavam 

menos agitados, por conta disto ficaram um bom tempo brincando de faz-de-

conta e desenhando enquanto conversavam muito.  

 Brincadeira com pecinhas da sala/Desenho livre/Pintura Facial. Estimulo da 

interação social e desenvolvimento físico-motor. A atividade proposta foi de 

montar caminho com as pecinhas de montar em cima do tatame, algumas 

crianças pediram pra desenhar e fizeram desenhos de bonequinhos e coração, 

enquanto isto a educadora pintou „estilo‟ gatinho no rosto das crianças e eles 

ficaram contentes ao escolher a cor da arte e o glitter utilizado.  

 Brincadeiras no parque. Neste dia vieram um total de quatorze crianças no 
período da tarde, as atividades da psicóloga Raiza e do arte-educador Bruno 

foram aplicadas com a junção das Turmas e após isto as crianças brincaram no 

parque.  

 Brincadeiras com os brinquedos da sala. Neste dia vieram poucas crianças, um 
total de sete, eles brincaram com os brinquedos da sala, pintaram desenhos 

impressos, tiveram atividade assistida com a arte-educadora Isabela e após isso 

brincaram com a Turma da Florzinha com quem eles tem bastante afeição.  

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 basecriando obras de 



artesencantadoras; 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 manhã, 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. Após a 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 uva e 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 dos 

adolescentes 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.  

Agosto: 

 Iniciamos uma roda de conversa sobre o Clube de Férias, aproveitamos para 
fazer uma dinâmica onde as educadoras entregaram uma bexiga vazia que tinha 

a mensagem “Bem-vindos”, cada criança encheu sua bexiga e brincaram, após a 

bexiga estourar eles pegaram os papéis e leram as mensagens em conjunto, 

demonstrando o quanto sentimos saudades uns dos outros, e o quanto estávamos 

contentes com o retorno deles.  

 Jogo cooperativo - Não deixe o balão cair, incentivando a valorização das 
atividades em grupo; a atividade consistiu em segurar uma bexiga em formato 

de roda no qual as crianças devem passá-la de mãos em mãos sem deixá-la cair; 

apesar de rápido, proporcionou grande diversão aos atendidos que logo após 

puderam desenhar livremente em papel A4.  

 Roda de conversa “Conhecendo melhor os responsáveis = Eu e minha família + 

Pinturas gêmeas”, estimulando conhecimentos prévios e interação social. 

Fizemos uma roda de conversa e as crianças foram questionadas sobre com 

quem eles moram, aproveitamos para retomar com os atendidos que nosso 

Tema para este trimestre é Família. Fizemos pinturas gêmeas; onde colocamos 

tinta em apenas um lado da folha A4 e após fechar a folha e abrir, as duas partes 

ficam iguais; para a realização de outra atividade onde vamos escrever família 

com moldes vazados.  

Pintura de casinha impressa com lápis de cor, estimulando desenvolvimento 

cognitivo e físico-motor, nesta atividade a educadora questionou enquanto 

mostrava a casa impressa: “Quem mora na casinha?” As crianças responderam, 
pai, mãe, avó, irmão entre outros; cada criança pintou um desenho sendo 

incentivadas pelas educadoras a colorir conforme fosse o gosto de cada um.  

 Roda de conversa sobre a família; proporciona maior estímulo aos 

conhecimentos prévios; após a aula da arte-educadora Soraya fizemos uma roda 

de conversa sobre a família de cada atendido; neste dia vieram dezoito crianças 

no período da tarde, agrupamos todas as turmas e assistimos o filme: „A lenda 

dos guardiões, estava muito frio e as crianças demonstraram que sentiam 

aconchego na sala bem quentinha.  

 Após uma roda de conversa onde falamos com as crianças como foi nosso fim 
de semana, eles interagiram e gostaram de ser questionados sobre esse assunto. 

Fomos para o parque da balança a pedido das crianças e lá eles brincaram com 

os brinquedos da área externa, de pega-pega entre outras brincadeiras.  

 Leitura silenciosa na biblioteca para incentivar a leitura, ressaltar fantasia e o 
desenvolvimento cognitivo. Após a chegada das crianças subimos para a sala e 

fizemos uma breve roda de conversa. Posteriormente seguimos para a biblioteca 

com o objetivo de fazer „leitura silenciosa‟, a Turma do Batman gosta muito de 

atividades externas, em que podem correr e brincar, porém neste dia gostaram 

de ficar na biblioteca, folheando livros e interagindo com os coleguinhas.  

 Separamos os atendidos em três pequenos grupos, onde a educadora escolheu os 

integrantes para buscar uma interação entre todos da turma, distribuímos 



diversos materiais para fazerem flores e colocarmos na nossa arvore temática, 

que era da família e marcava o inicio da primavera. Percebemos que cada grupo 

tinha uma maneira diferente de trabalhar, grupo 1 preferia fazer as flores juntos, 

conversavam para fazer uma de cada cor e no mesmo formato. Grupo 2, cada 

um fazia um passo, uns faziam as pétalas e outros os caules, para juntar tudo no 

final. Grupo 3 cada um fez sua florzinha do jeito que queria, cada um por si, 

esse grupo teve mais discussões em relação a dividir os  materiais e ao produto 

final, já que muitas não deram certo pelo grupo estar organizado de forma 

individual entre si; ao terminarem, escolhiam um lugar na arvore para colocar 

suas flores, os atendidos tiveram a orientação de que poderiam trazer fotos de 

suas famílias para enfeitar ainda mais. 

 Para elaboramos o caderno viajante, conversamos sobre o que ele significara 
para os atendidos e as famílias, a responsabilidade e cuidado que todos 

deveriam ter, estávamos com poucos atendidos então eles sugeriam que cada 

um falaria uma pergunta e assim foi feito, discutimos como seriam as respostas 

dos pais, para que não fossem perguntas que eles já soubessem as respostas. 

Conseguimos elaborar bem rápido e já decidimos como seria a capa do caderno, 

com frases escritas por eles e coladas na frente.  

Para que eles pudessem conhecer mais as famílias dos seus amigos, deitamos 

todos no tatame e cada um pode apresentar sua família, a educadora mostrou 

que pode haver muita diversidade e composições familiares diferentes da que 

tínhamos na sala, com dois pais/ duas mães/ com um ou vários filhos, isso os 

deixou com a curiosidade aguçada, por não conhecessem ninguém nessas 

situações. Para montarmos um painel grande de todas as famílias eles 

desenharam em folha A3 todas as pessoas que são da sua família, não 

costumamos colar as atividades na parede, então eles ficaram bem felizes por 

chegarem e ver suas atividade exposta, isso ajudou também com atendidos que 

sentiam saudade da família e eles sentavam perto dos desenhos e logo ficavam 

contentes.  

 Através de um curta metragembuscamos transmitir varias mensagens, de 
pertencimento, aceitação de perca, entre outras; na primeira uma vez não 

dissemos do que se tratava para ver o que eles entendiam, no começo eles não 

estavam prestando atenção, mas passando alguns minutos viram que era muito 

interessante, conversamos para saber o que eles acharam e muitos logo 

identificaram a principal mensagem; interagimos com todos os que se 

manifestaram e passamos novamente para que tivessem outra visão mais 

detalhada, o debate aconteceu e cada um mostrou outra parte que não tinha visto 

na primeira vez. Foi muito bom, pois o debate fluía sem a participação direta da 

educadora, eles mesmos iam complementando as ideias dos amigos pediram 

para passar a ultima vez e saíram comentando sobre o vídeo o dia todo. 

 Montamos dois grupos para uma dinâmica, colocamos duas fileiras de perguntas 
no chão e os atendidos deveriam sortear os números para avançar as casas, o 

grupo todo deveria responder. Com um determinado tempo, esse tipo de 

competitividade é muito importante para a turma, pois trabalha a socialização, 

no final sentados todos para uma conversa e para responderem as perguntas que 

pulavam as casas; a atividade ajudou com a interação de um menino novo que 

veio de outra turma. Entregamos paçoca como premio, e viram que todos 

ganham quando trabalham em equipe. Como tarefa, eles deveriam perguntar aos 

familiares como eram as coisas antes deles nascerem/chegarem, como foi a 

infância dos mais velhos e coisas que costumavam fazer, para que passassem 



mais tempo com os familiares. 

 Tínhamos poucos “causos” (lendas), que os pais mandaram, então foi um 
momento mais intimo, já que estávamos deitados no tatame e lendo as historias. 

Eram todas engraçadas, os atendidos gostaram muito, pois alguns não 

entendiam o que aconteceu, passando a ser bem questionadores para 

descobrirem mais historias de cada família. 

 A atividade planejada foi dança das cadeiras, porém coincidiu com a mesma 
atividade aplicada pela professora de educação física, então optamos por outras 

brincadeiras deixando que eles mesmos escolhessem as atividades, por 

unanimidade escolheram brincar no parque, tudo correu bem e os atendidos 

brincam muito. 

 Havíamos planejado em pular corda, porém vieram poucos atendidos optando 

assim por brincar de faz de conta, que é muito importante para estimular a 

imaginação e criatividade, base essencial para o desenvolvimento intelectual 

das crianças. 

 Torta de Hot Dog / Salsicha, foi a primeira culinária do semestre onde contamos 
com participação de todos os atendidos. As crianças estão mais habilidosas por 

conta destas atividades assistidas; fizemos a receita com o grupo todo e as 

crianças experimentaram a torta, porém não superou o interesse quanto aos dias 

em que fazemos bolos.  

 Mousse de goiabada e de leite em pó; a ideia inicial era somente mousse de 
goiabada, porém nem todos os atendidos gostavam de goiabada, por isso 

resolvemos fazer outro sabor, que foi muito bem aceito por todos. Foram 

utilizados materiais da cozinha como, liquidificador e, colher prato, faca 

(manuseada pelo educador), e os seguintes ingredientes: leite condensado, 

creme de leite e goiabada. Por se tratar de uma receita simples o educador 

realizou e ao mesmo tempo explicando aos atendidos todos os passos para que 

todos pudessem compreender. 

 Pão de calabresa; para o desenvolvimento da atividade aproveitamos os espaços 
do refeitório e cozinha, usamos também os ingredientes: trigo, leite, sal, açúcar 

fermento e calabresa; todos os atendidos participaram da atividade cada um 

pode fazer seu próprio pãozinho,e provaram a receita depois de pronta, a mesma 

foi importante para estímulo de colaboração entre eles. 

 Biscoito de margarina; a receita foi produzida no pátio, e assada no forno da 

cozinha, os materiais utilizados foram: margarina trigo e açúcar. Todos 

ajudaram amassando a massa e modelando seu próprio biscoito. Gostaram 

muito da produção da receita e o sabor final. 

 Pega-pega no Parque; as crianças amam correr, neste dia as educadoras 
brincaram de pega-pega com as crianças e eles adoraram toda interação.  

Massinha de modelar a fim de estimular o desenvolvimento físico-motor, 

descontração e interação social. Uma importante ressalva foi quanto a uma 

atendida que por algumas vezes durante o semestre havia pedido para que 

pudéssemos fazer massinha. Com este pedido, colocamos no planejamento do 

mês de agosto, todas as crianças gostaram muito desta atividade e ficaram 

muito contentes ao saber que poderiam levar para casa. A realização desta 

atividade foi gratificante e nos proporcionou muitos sorrisos e empolgação.  

Setembro: 

 Pintura com tintas no papel Kraft com o objetivo de estimular a interação 
social; as crianças fizeram desenhos com pincéis e tinta guache, a turminha 

apreciou positivamente a atividade. A fim de criar uma 



Familiarização/Adaptação com os livros, utilizamos o espaço da biblioteca para 

realizamos interpretação dos mesmos através da imagens de forma silenciosa, 

todas as crianças demonstraram grande interesse pelo material disponível; se 

encantaram pelas figuras, onde a curiosidade tomava conta e a maioria 

solicitava ao educador para que fizessem a leitura do livro respectivamente 

escolhidos por si. Foi realizada também a “Leitura no jardim”, onde nos 

sentamos em formato de roda e uma entre as educadoras leu o livro chamado Os 

novos moradores (JANAINA TOKITAKO). 

 Os ensaios para a Festa da Primavera ocuparam grande parte das atividades no 
mês de setembro; para as apresentações as crianças ensaiaram uma das músicas 

do seriado „Um maluco no pedaço‟ com o objetivo voltado para o dia da 

apresentação a fim de avivar a memória dos familiares. Foi desafiador, mas as 

crianças gostaram muito e era notável o prazer que tiveram ao perceber o 

quanto a música era animada e a coreografia cheia de movimentos, todos se 

divertiram e demonstraram gosto ao realizar cada ensaio.  Mesmo após o final 

de semana eles recordaram a coreografia e se alinharam mais facilmente à 

dança, o que os trouxe ainda mais euforia. 

 Outra atividade marcante foi a escrita em formato de pinturas gêmeas com tinta 
guache, onde escrevemos a palavra FAMÍLIA da seguinte maneira: para 

desenvolver essa atividade, foram confeccionadas as letras da palavra família e 

o símbolo do Batman em moldes vazados em folhas de revista, projetamos em 

cima das pinturas gêmeas que os atendidos fizeram em outra atividade; as 

crianças pintaram a parte vazada do molde com pincel e tinta guache preta, esta 

atividade ficou muito bonita e trouxe muita satisfação, a mesma será exposta na 

Festa da Família que ocorrerá no próximo mês.  

 As brincadeiras como Vivo-Morto, „pipoca e panela de pressão‟, onde todos 

tiveram a oportunidade de dar os comandos e se divertiram muito com suas 

próprias reações, tais atividade proporcionam uma rica interação social entre 

eles; realizamos rodas de conversa com as crianças para falar sobre os ensaios a 

fim de empoderá-los a participarem de forma confiante e convicta; as crianças 
brincaram também de batata quente, corrida do sapato; estátua no qual foi 

utilizado a caixa de som e o notebook da ACI para ficar ainda mais divertido, 

esta por ser uma brincadeira já conhecida por todos sempre tem maior número 

de participantes; outra brincadeira que adoram é coelhinho sai da toca, onde 

aproveitamos nos dias mais quentes e realizamos dentro da sala utilizando os 

tatames como tocas; durante todo o mês os atendidos participam das 

brincadeiras livres pelo Parque e na sala com a intenção de estimular o faz de 

conta e a interação social; sempre se divertindo e brincando muito na 

companhia dos amigos.  

 A fim de fortalecer o desenvolvimento cognitivo, interação com os colegas; 

neste mês foi realizada apenas uma oficina, devido aos ensaios para a Festa da 

Primavera, os atendidos participaram do processo para criar sua própria Pizza 

de Pão.  

 Confecção de barangandã; com o objetivo de estimular a coordenação motora e 
proporcionar entretenimento as crianças. Confeccionamos os barangandãs com 

as crianças, onde todos se encantaram com o efeito desta atividade. Após 

enrolar um pedaço pequeno de revista, colocamos duas tiras de papel crepom, 

uma rosa e uma verde, juntamos com o barbante e estes três materiais foram 

fixados com durex. Neste dia uma mãe postou nas redes sociais marcando a 

ACI, uma atendida brincando em casa com a legenda “Ela aprende, ela se 



diverte”. Esta publicação do vídeo proporcionou muita satisfação e alegria a 

toda equipe. 

 Barquinho de dobradura, a fim de trabalhar o desenvolvimento físico-motor, 
estimulação da imaginação e interação social, para isso as crianças pintaram a 

folha sulfite frente e verso com giz de cera. Após isso fizemos a dobradura 

formando um barquinho; em alguns momentos os atendidos pediram para ver os 

livros, onde se concentraram no mundo encantado das histórias; ao olhar o livro 

do Patinho Feio, algumas crianças disseram que eles são o“patinho lindo”, se 

interessaram pelo livro da Dona Aranha, do Batman entre outros; momentos 

livres para desenho sempre são especiais, através deles muitas vezes é possível 

identificar algum tipo de dificuldade ou situações vivenciadas. Nestes 

momentos descontraídos s crianças podem se expressar, criando uma 

oportunidade para a equipe detectar possíveis ocorrências. Outra situação que 

eles gostam muito é a relação com a musicalidade, criamos rodas com músicas 

infantis e cada um apresentou uma música que conhecia, todos puderam 

aprender uma nova canção. 

Outubro: 

 Construindo a família no palitinhofoi uma atividadepara observar se os 
atendidos reconheciam quantas pessoas moravam na sua casa e qual o grau de 

parentesco, deitados juntos no tatame ajudamos cada um contar sua família e 

conhecer cada um deles, a partir disso sentamos nas mesinhas e cada um 

relembrou quantas pessoas havia e pode pegar a quantidade de palitinhos, 

desenharam com giz de cera para facilitar e aprimorar a coordenação motora, 

depois disso os palitinhos desenhados eram colados um ao lado do outro para 

formar a família unida. Essa atividade ajudou na interação de um novo 

atendido, como alguns já o conheciam da escola, não foi muito difícil dele se 

enturmar com o restante da turma.  

 Pensando na parte dos brinquedos elaboramos uma atividade que eles 

realizassem brincando, primeiro perguntamos se eles sabiam o porquê chamam 

„„brinquedo de menina‟‟ e “brinquedo de menino” por um pouco tempo eles 
ficaram pensativos e não quiseram responder, complementando ideias deles a 

educadora foi auxiliando na resposta. Pedimos para eles pegarem todos os 

brinquedos do armário e colocar em um lugar ao ar livre, pois na sala ficariam 

contidos, após todos os brinquedos estarem no chão, os atendidos separaram 

“de menina” e “de menino” como o clássico carrinho pra um lado e boneca para 

outro. Fizemos então a pergunta “quais os brinquedos que todos poderiam 

brincar” e rapidamente todos os brinquedos foram parar no meio, sem meninas 

e meninos e eles ficaram olhando sem entender, confusos com o que aconteceu, 

que em um momento eles estavam separados e agora estavam juntos. 

Percebemos que eles até sabem que essa divisão não existe, mas que muita 

coisa é imposta pelos pais, isso prevalece mais nos meninos, essa cobrança.  

Com um intuito de falarmos sobre esse tema sem dar exemplos reais, criamos 

junto com os atendidos dois personagens, onde os meninos ficaram criando a 

menina, com o nome de “Santinha” e as meninas ficaram desenhando o menino 

“Lucas Pedro”. Fizemos o molde do corpinho com um menino e uma menina e 

eles desenharam e coloriram livres.  

Quando colamos os desenhos na parede, dissemos que eles seriam nossos novos 

amigos e por isso deveríamos dar um abraço em cada um, observamos gestos de 

carinho no desenho, percebemos nos outros dias  de atividades que isso também 

aconteceu.  



Já com os personagens prontos, utilizamos perguntando quais brincadeiras eles 

mais gostavam de brincar e os atendidos poderiam usar a criatividade para 

escolher a brincadeira dos personagens, os meninos escolheram a brincadeira da 

Santinha, que foi boneca e as meninas escolheram do Lucas Pedro que foi bola, 

fizeram desenho com giz de lousa no chão de como eles estavam brincando, ao 

voltarmos para a sala, todos deveriam brincar com a Santinha, cada um pegou 

uma boneca como se realmente fosse suas filhas, os meninos ficaram receosos 

com medo do que as meninas e ate mesmo os outros meninos falariam, 

sentamos no tatame e foram dadas missões, como: dar banho, alimentar e 

colocar pra dormir, no inicio os meninos evitavam pegar nas bonecas e os 

poucos viram que ninguém riu deles, foram entrando na brincadeira aos poucos, 

por fim todos colocaram as bonecas no armário e ficaram orgulhosos por cuidar 

de alguém. Depois partimos para a brincadeira de bola, saímos da sala e eles 

separaram os times e ficaram brincando juntos, os meninos excluíam as 

meninas, mas depois elas foram se apropriando e brincando ainda mais juntos.  

 Pintura na cartolina branca com giz de cera. Interação social. A intenção desta 
atividade era apenas colorir a cartolina branca para que posteriormente as 

crianças fizessem números com cola e barbante, porém os atendidos se 

entreterão com a folha em branco e o giz, começaram a fazer desenhos e 

questionar as educadoras se estava bonito, eles pintaram até o momento da aula 

do arte-educador Bruno.  

 Centopeia de dedinhos. Interação social e descontração. Em uma metade de 
folha sulfite foi feito o rostinho semelhante a um emoticon, porém com 

anteninhas. Com a tinta guache, as crianças molharam o indicador na tinta e 

carimbou na folha, após o rostinho várias vezes até formar uma centopeia de 

dedinhos. Foi uma atividade rápida, mas que entreteu as crianças e despertou 

satisfação em cada um deles.  

Devido ao Dia dos Professores não houve aula na rede municipal de Sorocaba e 

com isto vieram poucas crianças no período da tarde, doze ao todo. Os 

atendidos tiveram aula de recreação com a arte-educadora Soraia e brincaram 

juntamente com os educadores. Após o lanche da tarde, as crianças assistiram 

ao filme “Nem que a vaca tussa”, as crianças gostam muito deste filme e 

ficaram satisfeitos com a escolha.  

 As aulas de jogos foram prejudicadas por uma serie de ocorridos, educadora 
não estava presente ou não se sentia bem por problemas ocorridos durante o dia, 

então foram aplicadas aulas mais leves, como o filme da Mulan que retrata bem 

esse tema que estávamos abordando, gerou a discussão que menino é mais forte 

que menina e por isso deveria lutar, mas as meninas disseram que poderiam 

tentar pelo menos e todos entraram em um consenso que um pode ajudar o 

outro.  

Em outro dia, os atendidos pediram para colorir um desenho que eles 

escolheram e ficaram conversando nas mesas interagindo com os novos 

atendidos. Durante o pintar, a coordenação é bastante trabalhada, no aprender 

das cores e no convívio com a turma.  

 Brincadeiras livres assistidas com o objetivo de estimular a interação social. 

Brincadeira pode ou não pode? Realizamos uma roda de conversa e nela 

questionamos se eles sabiam o que era gentileza; os atendidos ficaram um 

pouco confusos e então expliquei de maneira simples para que eles entendessem 

com facilidade, após este primeiro momento fizemos o jogo pode ou não pode, 

onde foram questionadas as crianças se é certo ou errado algumas atitudes 



cotidianas das pessoas. Esta atividade foi interessante, eles participaram e 

interagiram, a ideia a partir disto é repetir esta atividade para fixar melhor estas 

gentilezas nos atendidos da Turma do Batman.  

 Montagem de quebra-cabeça. Interação social e desenvolvimento da 
coordenação motora. Vieram poucas crianças da Turma do Batman, após a aula 

do arte-educador Bruno, eles brincaram com os brinquedos na sala e montaram 

quebra-cabeça juntamente com a educadora. Com esta brincadeira foi possível 

ter a percepção de quais crianças tem facilidade e noção dos encaixes das peças 

e das cores que montam o quebra. As crianças adoraram montar o quebra-

cabeça e repetiram a brincadeira três vezes, podemos observar que os meninos 

estão sendo mais gentis com as meninas, até mesmo nas brincadeiras. 

 A fim de realizar desenvolvimento cognitivo e psicomotor, neste mês foram 
realizadas cinco oficinas culinárias.Patê de atum foi uma culinária bastante 

rápida, pois não precisaria de muitos passos, metade da turma disse que não 

conhecia o que era atum e fomos trabalhando de maneira lúdica, para não haver 

rejeição de primeira, queríamos que pelo menos eles experimentassem. 

Distribuímos as bolachas e cada um colocou uma quantia de patê, achamos que 

eles não gostariam, mas todos comeram e pediram mais, no fim dissemos que 

atum é peixe, ficaram um pouco assustados e deram risada, dizendo que aquele 

peixe era bom. Tínhamos poucos atendidos e isso facilitou todo o decorrer da 

atividade  

 Torta de calabresa, como essa receita tem bastantes passos, todos puderam 

ajudar pegando ou colocando os ingredientes no liquidificador, que é a parte 

que eles mais gostam, de terem a liberdade de mexer nas coisas de cozinha, o 

que provavelmente não acontece em casa. Para um novo atendido, as aulas de 

culinária são as que ele mais presta atenção e participa, perguntando sempre 

quando haverá novamente. Servimos na hora do lanche e eles adoraram comer 

na sala em um lugar diferente, pois as outras turmas estavam no pátio.  

 Mousse de limão, o volume da turma esta aumentando e por isso precisamos 
chamar a atenção dos atendidos neste dia, a receita não precisaria de umas 

mãozinhas ajudando, mas conseguimos distribuir as tarefas para que cada 

criança fizesse alguma coisa. Foi a culinária que eles mais gostaram, pois era 

fácil e rápido, poderiam fazer acompanhados em casa. As aulas de culinária são 

as que eles mais aguardam, pois sentam juntos para realizar uma receita e comer 

juntos e podem explorar novos desafios.  

 Bolo de Churros. Desenvolvimento cognitivo. Foi realizada a receita de bolo de 
churros com as crianças. Essa receita é um pouco mais elaborada, desenvolver 

ela com os pequenos foi um desafio, porém com o interesse deles se tornou bem 

facilitado. As crianças da Turma do Batman gostam de acrescentar os 

ingredientes e misturar a massa até ficar homogênea. Comemos o bolo após o 

café da tarde e eles se deliciaram e repetiram os pedaços aprovando a atividade.  

 Bolo no pote. Hoje fizemos massa para confeccionar o bolo no pote que será 
servido de sobremesa na Festa da Família, as crianças auxiliaram na realização 

da receita e mais uma vez ficaram entusiasmados com a realização desta 

atividade.  

 Atividades realizadas com o intuito de desenvolver coordenação motora, 

apreciação a arte e trabalhar as emoções.Para ajudar no comportamento da 

turma, elaboramos uma atividade em que eles teriam cinco chances durante o 

tema, caso desobedecessem, perderiam uma chance e ao final quem tivesse 

mais dedinhos ganhava um determinado prêmio. Como seriam cinco chances, 



usamos o molde de cada mãozinha, então eles desenharam e pintaram, 

recortamos e colamos na parede onde seria fácil a visualização. Tem funcionado 

muito bem com toda turma.  

 Com o intuito de proporcionar novas experiências, colocamos um Kraft nas 
mesas do pátio e dissemos que eles pintariam com tinta, mas que não usaríamos 

os pincéis convencionais. Pegamos prendedores de roupa e bolinhas de algodão, 

ensinamos como fabricar seu próprio pincel e eles mesmos deveriam tentar, 

quem não conseguisse poderia ser ajudado pelos educadores. A ideia era pintar 

em forma de aquarela, pois o algodão não precisa ficar lavando para trocar de 

cor e fica um pouco mais claro, parecendo ser aquarela. Os atendidos acharam 

muito engraçado pintar com algodão, disseram nunca imaginarem usar coisas 

para outras finalidades. Perguntamos quais as profissões de mulheres e uma das 

mais votadas foi cabeleireira, então pegamos varias lãs e demos para os 

atendidos colarem nos personagens, quando colavam poderiam cortar com uma 

tesoura, os meninos não perceberam que isso era um proposito para a profissão, 

no final perguntamos quem cortava o cabelo deles e eles responderam a 

cabeleireira e foi dito que eles foram cabeleireiros por um dia, assim como 

existe cabeleireira existe cabelereiro e barbeiro, ficaram muito empolgados por 

realizarem a atividade e nem perceber.  

 Carta de agradecimento aos voluntários da Oficina de Taipa. Objetivo de 
emocionar e agradecer os voluntários que se disponibilizaram para a Construção 

da parede de Taipa no dia 05/10. Foi explicado para as crianças a proposta e a 

intenção da atividade. As crianças desenharam e coloriram uma folha sulfite, os 

atendidos que já sabem, escreveram seus nomes na arte. Eles gostaram da 

atividade, ao terminar brincaram na sala interagindo uns com os outros. Após a 

aula da arte-educadora Isabela, fomos com as crianças para o Parque da balança 

e eles brincaram livremente com os brinquedos da área externa e de faz de 

conta. Brincaram de morto-vivo, pega-pega, de ser cachorrinho entre outras 

brincadeiras.  

 Confecção de aviãozinho em dobradura. Interação social e desenvolvimento da 
coordenação motora fina. Cada criança recebeu uma folha sulfite e pintou frente 

e verso com giz de cera. Após isto fizemos a dobradura com o papel até formar 

um aviãozinho. As crianças gostaram da atividade e brincaram no Parque da 

balança com o avião. Observamos que o tema precisa ser mais trabalhado, a fim 

de desmitificar pré-concepções adquiridas nos meios sociais de convívio, foi 

perceptível no comportamento dos meninos a dificuldade em trabalhar o tema. 

Pode-se observar que as atividades possibilitaram momentos de convívio á qual 

houve uma redução de conflitos e integração dos atendidos, à qual o intuito é de 

condicionar comportamentos que visem a gentileza para diminuir os conflitos. 

Novembro: 

 Em uma roda de conversa questionamos os atendidos sobre o que é gentileza? 

Após expomos a todos algumas situações cotidianas e perguntamos sobre ser 

certo ou errado, eles gostaram de responder estas questões, demonstraram estar 

envolvidos com o tema e principalmente a maneira de expor situações trouxe a 

eles maior clareza. 

 Flor como ato de bondade, perguntamos a todos se eles sabiam o que eram atos 
de bondade e eles responderam perfeitamente que é quando a pessoa faz uma 

coisa boa para outros amigos, pedimos e usamos diversos exemplos que 

acontecem com eles. Disponibilizamos diversos materiais, papel, cola, tesoura e 

palito para que fabricassem flores e distribuíssem para as outras turmas e 



educadoras. Na produção notamos que os atendidos pediam “licença”, “por 

favor”, “de nada”, escutamos os atendidos dizendo: “ Você pode me ajudar com 

gentileza?”. Foi perceptível um ajudando o outro na hora de arrumar o 

quiosque, dividimos para quem eles queriam entregar e inventaram uma frase 

para explicar o porque de estarem entregando uma flor “fizemos um a gentileza 

para você”, ao entregarem as flores e verem a reação das educadoras ficaram 

muito feliz e disseram sentir ser importante. 

 Bullyng com os personagens, contação de história, iniciamos a conversa como 
se fosse uma história muito triste que os personagens fizeram escondido dos 

educadores e por isso era muito sério. Contamos que os personagens estavam se 

xingando e cada vez mais bravos e por isso se xingando ainda mais bravos e por 

isso. 

 Realizamos uma roda de conversa para falarmos sobre as palavrinhas mágicas, 
incentivando palavras de gentileza e dando sentido a elas, falamos sobre as 

saudações: bom dia, boa tarde, boa noite, sobre sermos gratos, sobre pedirmos 

por favor, por gentileza, buscamos orientar que estes gestos além de ser uma 

gentileza tem o sentido de educação. 

 Brincadeiras livres assistidas com o objetivo de estimular a interação social. 

Brincadeira pode ou não pode? Realizamos uma roda de conversa e nela 

questionamos se eles sabiam o que era gentileza; os atendidos ficaram um 

pouco confusos e então expliquei de maneira simples para que eles entendessem 

com facilidade, após este primeiro momento fizemos o jogo pode ou não pode, 

onde foram questionadas as crianças se é certo ou errado algumas atitudes 

cotidianas das pessoas. Esta atividade foi interessante, eles participaram e 

interagiram, a ideia a partir disto é repetir esta atividade para fixar melhor estas 

gentilezas nos atendidos. 

 Caça ao tesouro em busca da paz, para iniciar a atividade voltamos a perguntar 
o que é paz? Após cada um pode dizer o que entendia sobre paz, instruímos 

todos sobre mostrar que dependendo do caminho que escolhemos encontramos 

a paz mais fácil e com a ajuda dos amigos tudo fica mais divertido. Saímos 

procurar as pistas e todos saíram correndo na frente, algumas vezes tivemos que 

chamar a atenção para relembrar os combinados, quando chegamos na “paz” 

colocamos os tatames em uma sombra, longe do barulho e balas; 

Demonstramos que a educadora sozinha não encontrou a paz, mas que com a 

ajuda da turma foi mais fácil e que cada tomada de decisão podemos encontrar a 

paz e aproveitar dela. Nesta atividade podemos observar o quanto a utilização 

do lúdico facilita a compreensão dos atendidos para assunto que consideramos 

ser importante para o convívio saudável em sociedade. 

 Afim de realizar desenvolvimento cognitivo, psicomotor e regras, mão na massa 
com a confecção da receita de pão de queijo, a aula é uma das favoritas dos 

atendidos, eles realizam as tarefas com muita dedicação, pois ao final todos 

comem o que confeccionaram, a interação da turma melhora bastante 

principalmente por um colaboras com o outro. 

 Bolo de chocolate, confeccionamos duas receitas da massa, cada criança 
adicionou um ingrediente, por intermédio de orientação todos conseguiram se 

organizar para trabalhar juntos, saber esperar a sua vez e respeitar a vez do 

coleguinha. 

 Arroz doce, alguns atendidos disseram nunca terem provado a sobremesa e 

também ficaram intrigados por ser uma sobremesa a qual durante a preparação 

utilizamos o fogão, nesta culinária específica a ajuda dos atendidos foi em 



separar os ingredientes que utilizaríamos e medidas, todos provarama culinárias 

e como sobrou decidimos juntos dividir para as outras turmas como um ato de 

gentileza. 

 Atividades realizadas com o intuito de desenvolver coordenação motora, 
apreciação a arte e trabalhar as emoções. Realizamos o ensaio para apresentação 

musical da festa de encerramento, os atendidos participaram das escolhas das 

músicas a serem apresentadas, as escolhidas foram: “Sonho que se sonha só” 

que fala sobre demonstrar a importância e o valor da união, da família, da 

amizade, do companheirismo; 

Dezembro:  

 Trabalhar com a responsabilidade com o outro e cuidados básicos, explicamos 
aos atendidos sobre o cuidar do outro da mesma forma que gostamos de ser 

cuidado, dividimos a turma em duplas e orientamos que eles seriam 

responsáveis um pelo outro até o momento de ir embora, e mesmo que 

separados em duplas o grupo como um todo faria gentileza uns aos outros. 

Podemos observar por alguns momentos à qual foi possível realizar pequenas 

gentilezas como: ajudar a dupla a encontrar o calçado, dar a vez ao colega no 

momento de ir ao banheiro, ajudar os menores a encontrar o copo para beber 

água, guardar o caderno. Ao final do dia, todos realizaram gentilezas uns aos 

outros. 

 Espalhando mensagens, demonstrar o carinho e gratidão para as pessoas que 

foram gentis com eles, mostramos que quando alguém é gentil conosco 

devemos agradecer, com palavras e atitudes, dizer obrigado ou ter um ato de 

carinho, por esta razão entregamos pequenos papéis e juntos recordamos quem 

nos ajudou com alguma atitude, os atendidos desenharam o momento de ajuda e 

decoraram com corações e orientamos a realizarem a entrega das mensagens ao 

responsável da gentileza como forma de agradecimento. Alguns atendidos 

entregaram as mensagens aqui mesmo no projeto, outros pediram para entregar 

para os pais como forma de agradecimento. 

 Leitura, as crianças pedem para folhearmos e ler alguns livros que despertam o 
interesse principalmente devido as imagens ilustrativas; Livro da Dona Aranha, 

dos Três Porquinhos, chapeuzinho vermelho, patinho feio entre outros, após a 

leitura o grupo dialoga entre si sobre as histórias, facilitando e desenvolvendo 

melhor a interação entre todos. 

 Brincadeiras livres escolhidas pelos próprios atendidos, jogo de bola, boneca, 
carrinho, assistidas com o objetivo de estimular a interação social, tomadas de 

decisões, interação social, desenvolvimento físico e cognitivo. 

 Realizamos a receita torta de pizza, conseguimos dar uma função para cada 
atendido, evitando assim de gerar conflitos, temos um novo atendido e podemos 

observar que houve colaboração o que propiciou maior interação com a turma. 

Por ser uma receita simples e que todos os ingredientes são conhecidos, todos 

relataram ser fácil de decorar a receita e também de fazer na casa acompanhado 

dos responsáveis, todos amaram a torta. 

 Utilizamos o momento da culinária para trabalhar a higienização como lavar as 

mãos, verificar se o local está limpo e dos objetos que a serem utilizados para o 

preparo da receita, visamos trabalhar a interação, cooperação, aprender esperar 

e respeitar os colegas, a questão de autonomia, desenvolvendo as habilidades 

sócias do grupo. 

 Massinha de modelar, instruímos as crianças que todas receberiam massinhas 
para brincar cada atendido com uma cor, orientamos que todos deveriam dividir 



com o coleguinha a cor que estava sobre seu cuidado, podemos observar que a 

maioria realizou a atividade tranquilamente, alguns tiveram dificuldade sobre 

dividir porém explicamos que a massinha é para todos, o objetivo foi trabalhar 

as habilidades sensórias, criatividade e socialização. 

 Atividades realizadas com o intuito de desenvolver coordenação motora, 
apreciação a arte e trabalhar as emoções. Plaquinhas de papelão, instruímos os 

atendidos sobre confeccionarmos plaquinhas com palavras que despertem 

sentimentos, pedimos que eles falassem quais palavras deveríamos escrever 

alguns foram falando: energia, luz, paz, união, gratidão, gentileza entre outros, 

após imprimimos as palavras e pedimos que todos nos ajudassem a colar cada 

palavrinha nas plaquinhas de papelão. 

 Cordão de bonecos, confeccionamos um cordão de bonecos e pedimos para os 
atendidos pintarem cada bonequinho que representariam a união que todas as 

crianças devem ter, disponibilizamos lápis de cor, giz de cera e cada um pintou 

um bonequinho formando assim um lindo cordão. Foi um momento a qual toda 

turma se uniu para terminar a atividade, o objetivo foi propiciar socialização e 

cooperação. 

 Por ser o mês da nossa festa de encerramento, todas as ações de confecções 

artísticas foram voltadas para a festa, podemos observar o quanto o grupo está 

mais unido e principalmente ajudando o coleguinha nas atividades propostas, 

todos estavam animados em relação aos ensaios e nas artes que fomos 

confeccionando durante o mês. 

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 atividades como massinha e 

bolinha de sabão junto aos atendidos, podemos observar a interação entre todos, 

demonstrando que os atendidos são receptivos. 

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

grupo de voluntárias novamente no projeto, foram realizadas oficinas: 

confecção de máscaras de super heróis a qual cada atendido pode escolher qual 

herói gostaria de representar, após a confecção conversamos sobre a razão por 

optar ser aquele super herói e todos foram bem criativos, alguns até encenaram 

para demonstrar como um super herói se comporta. 

 

 

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 de junção de diferentes idades e com 



todos educadores e equipes devidamente envolvidos, favorece a colaboração e ritmo 

para um novo ano de atividades sociais, despertando uma integração que acompanhará 

os diferentes grupos nos momentos de socialização. 

Nossos resultados foram positivamente alcançados, notamos a participação efetiva das 

crianças durante todas as atividades propostas no mês. 

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 somenteefortalecer, 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 -com a volta as aulas a aderência de cem por cento os atendidos retoma, 

houve grande aceitação por parte dos novos atendidos, bem como da receptividade das 

crianças que já estavam em nosso serviçoquanto aos novos colegas, assim ocorreu 

também no que se refere a mudanças necessárias para a melhoria no atendimento e 

serviço; a participação dos gruposnas atividades propostas foi acima das expectativas, 

onde neste período tivemos tambémmaior disposição por parte dos familiares e 

responsáveis,no qual se fizeram presentes e participativos nas ações criandoa 

possibilidade de estreitarmos vínculos entre a organização como um todo e os núcleos 

atendidos. Notamos que a proposta de reconhecimento da autoimagem, o fortalecimento 

de vínculos com o grupo familiar e a comunidade foi facilmente atingido, conforme as 

atividades propostas puderam entender que cada um possui uma demanda diferenciada, 

uma história diferente, entretanto todos devem ser respeitados e acolhidos de forma 

igualitária.  

 

-Março-Neste período podemos observar que as crianças se identificaram entre si, 

criando um vinculo através de afinidades significativas, quanto à convivência com os 

educadores e a equipe ACI em geral, tem se tornado muito positiva no qual se torna 

nítido a confiança que cada atendido vem estabelecendo no quese refere ao diálogos 

variados até questionamentos pertinentes a faixa etária, assim como a busca espontânea 

de carinhopor parte das crianças, onde podemos perceber a carência afetiva de forma 

individual de cada um e explorar questões impares que ocorrem em seus núcleos 

familiares, a partir de então teremos possibilidades de orientar cada núcleo conforme 

suas demandas. 

Neste mês acionamos equipamentos rede Socioassistencial como CREAS, CRAS e 

UBS para intervenção com apoio específico, bem como criarmos estratégias necessárias 

para melhoria na qualidade de vida e garantia de direitos dos nossos atendidos; fato que 

nos permite manter a convicção das estratégias mantidas no Projeto. 

 

-Abril-Iniciamos tema Luzes que se encerrará com a apresentação de um SARAU a fim 

de que possam ter em suas vivênciasquestões ligadas a sentimentos internos, de tal 

maneira poderão se conhecer de forma mais profunda e aprender a lidar com cada tipo 

de sentimento. As ações do SCFV viabiliza a continuidade na temática paraum maior 

entendimento quanto suas questões individuais e coletivas, que por sua vez os 

educadores e a equipe ACI introduzem ações positivas na rotina dos grupos a fim de 

que valorizem cada um de seus sentimentos e que de fato tenham maior facilidade 

futuras de ministrá-los para consigo e com o outro, visto que fazemos questão de 



apresentar tais estímulos desde a primeira infância, onde se constitui a formação do 

caráter do ser humano. 

Neste mês recebemos a visita da coordenação do CRAS- Brigadeiro Tobias em nossa 

sede, onde além de entender melhor nossa rotina, puderam ver em loco o projeto 

acontecendo; aproveitamos também para darmos sequencia em casos que estão sendo 

atendidos em conjunto a rede Socioassistencial. Nossa psicóloga participou da reunião 

mensal na UBS- Brigadeiro Tobias, onde solicitou algumas intervenções com apoio dos 

agentes comunitários de saúde. 

 

 

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: 

Reunião: 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-A equipe conseguiu desenvolver junto aos atendidos maior interação entre os 

mesmos, uma melhor socialização com membros que compõe toda a equipe, melhoras 

na coordenação motora, comunicação entre todos os atendidos foram observados com o 

passar destes meses. Na temática, continuamos explorando questões ligadas a 

sentimentos internos, onde estamos materializando juntamente com todos a confecção 

da “Lanterna dos sentimentos” que será exposta no SARAU, o objeto conta com a 

participação de todos os atendidos para montagem, no qual a cada dia fazemos questão 

de frisar a necessidade de cada um de nós entendermos nossos sentimentos e 

aprendermos a lidar com os mesmos de forma passiva a nós e para com os demais. 

Direcionamento e orientações com resultados positivos, conforme o atendimento 

individual, onde buscamos diagnosticar demandas de variadas situações cotidianas, 

mantendo o intuito de que cada atendido absorva as informações e procurem agir de 

forma a colaborar uns com os outros tornando os momentos vivenciados não somente 

na ACI, mas em todos os locais frequentados, como únicos, sempre de maneira 

igualitária e prazerosa a todos os envolvidos.  

Quanto a resultados ligados às ações aplicadas, tivemos um total de Seis crianças 

devidamente encaminhadas, acompanhadas e redirecionadas a área específica,  

contamos neste período com o apoio da rede Socioassistencial nos equipamentos que se 

fizeram necessários: UBS- Brigadeiro Tobias, levamosalguns casos para buscarmos 

solucionar ou amenizar as demandas apresentadas, destes três atendidostiveram de 

imediato suas consultas agendadas conforme se fez necessário.Obtivemos neste período 

uma ótima repercussão em questão a devolutivas quanto ao comportamento e 



desempenho de cada criança e seu núcleo familiar, no qual iniciamos um trabalho de 

forma intensa em conjuntos com as respectivas famílias. 

 

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 

 

-Junho-A faixa etária de 3 a 5 anos, é composta por um grupo de atendidos onde a 

leveza no gosto pelo brincar, correr, abraçar, conversar e dar muita risada toma conta de 

todo espaço preenchido por eles; nesta fase o vínculo com os educadores aumenta a 

cada dia, espalhando por toda equipe ACI de forma com que passaram a entender que 

somos pessoas em quem se pode confiar e se afeiçoar. 

A exposição das lanternas no evento Sarau foi um sucesso, momento em que todos os 

atendidos puderam interagir com seus familiares e a comunidade no geral, apesar de 

algumas crianças se sentirem mais tímidas, a maioria em sua primeira experiência em 

contato com um público externo, todos se saíram muito bem, podendo demonstrar as 

questões trabalhadas quanto aos sentimentos de forma concreta. 

Todas as articulações feitas neste mês 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, no qual 

contamos com o apoio dos seguintes equipamentos da rede Socioassistencial: 

Solicitamos a intervenção do Conselho Tutelar para orientação de um núcleo familiar no 

qual havia sido observado situações de negligência, o mesmo acionou os responsáveis 

no qual receberam as orientações e atendimento necessário. 

Um diferencial foi o contato com a equipe multidisciplinar do CAPS III Vive em 

Liberdade, no qual a genitora de dois de nossos atendidos é acompanhada, trocamos 

informações e discutimos possíveis estratégias para contribuir em uma melhora na 

qualidade de vida de todo núcleo familiar. 

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, no qual puderam de forma livre 

confeccionar vários objetos; onde finalizaram com a palavra dada a cada participante 

conforme o mesmo estivesse em seu poder o objeto da fala, enquanto os demais ouviam 

com muita atenção e refletiam sobre o momento proporcionado a todos. 

 

 

EVENTOS: 

 

Eventos: 

Internos:  

08/06 - Sarau de Luz 

15/06 – Oficina Bioconstrução 



26/06 - Café.com  

Externos: 

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 criada por cada um, 

momentos de descontração onde puderam explorar o novo, superar desafios realçando o 

estimulo a competição saudável. 

Alcançamos também um olhar ainda mais fortalecedor quanto ao respeito para com o 

próximo, com o meio ambiente, aos seres vivos, Interação social explícita, cognitivo e 

afetivo harmonizado, 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 períodoos 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, Agendamento imediato para consulta de 

um atendido que apresentava problemas de pele, encaminhamento de uma família com 

dois atendidos para agendamento necessário e orientações pertinentes no que se refere à 

área da saúde. 
 
 
 
 
 
 
Eventos: 
 
Internos: 

 
 
01 de Julho - Projeto da equipe S.O.S 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); 

05 de Julho - Capacitação interna com equipe Ofebas; 

15 de Julho - Projeto da equipe S.O.S 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  com os adolescentes atendidos; 

24 de Julho - Projeto da equipe S.O.S  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: 

 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 a “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 – Cada atendido tem demonstrado positivamente 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.  No que se 

refere a representação familiar, também obtivemos ótimos resultados para com as 

perspectivas, ampliando o senso de convivência entre adultos e crianças que compõe 

cada núcleo, através deste fortalecimento buscamos desta forma semear a cultura de 

Paz, para que toda composição familiar possam levar para aos lugares no qual 

frequentarem ao longo de sua trajetória tornando com o tempo não somente uma 

obrigação, mas algo prazeroso entre si. 



Sempre procuramos 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 o 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. 

Nosso contato com a rede Socioassistencial mantém-se conforme as demandas diárias 

que chegam à equipe técnica, neste mês foram realizados os seguintes contatos:  

UBS- Brigadeiro Tobias – Atendido realizou consulta na UBS conforme agendamento 

anterior para, foi solicitado exames para possível acompanhamento; discussão para 

criação de estratégias na reunião de Matriciamento que acontece mensalmente. 

CRAS- Contato com a equipe e coordenação do CRAS a fim de nos disponibilizarmos a 

criar juntamente com tais, estratégias para que o serviço tornasse mais visível pelo 

público de nossa região; enviamos planilhas com dados dos nossos atendidos e 

familiares a fim de identificar quais teriam necessidade de inserir-se no CadÚnico, 

aguardamos o apoio/retorno do equipamento. 

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. 

 
08 de Agosto – Reunião com a Conselheira Tutelar Luciana na A.C.I e a Genitora de 

quatro dos nossos atendidos para orientação, no qual foi colocado no papel juntamente 

com a responsável suas metas a curto e médio prazo a fim de facilitar sua nova rotina; 

 
13 de Agosto– Reunião de Pais e Responsáveis, ocorreu no período noturno onde 

contamos com a presença de 37 pais/responsáveis, sendo 15 deles responsáveis por 

crianças atendidas no SCFV de 3 a 5 anos. 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; 

 
28 de Agosto – Café.com com os responsáveis dos atendidos, o evento teve a presença 

de 14 pessoas, sendo 4 destas responsáveis por crianças do SCFV de 3 a 5 anos no qual 

foi coordenado pela psicóloga Raiza Cruz, momentos estes nos quais os adultos 

conseguem espaço para ter o poder da palavra e muitas vezes expressar aos colegas 



situações que podem ser comum entre eles, gerando uma empatia e consequentemente o 

fortalecimento de vínculos. 

Reuniões: 

 
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:  

 
3 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 3 a 5 anos . 

Visitas Domiciliares:  

5 Visitas Domiciliares rotineiras e para entrega de Cestas básicas doadas a A.C.I e 

repassada aos familiares dos atendidos. 

Setembro – Com o foco na representação familiar, a interação entre os atendidos em 

seus núcleos foi o maior destaque neste mês, recebendo a todo momento orientações 

dos educadores para que pudessem buscar informações que despertaram nos adultos a 

necessidade de dividir situações vivenciados por eles quando pequenos, algo que ativa 

ainda mais a curiosidade entre a faixa etária, abrindo caminhos para dialogar com os 

responsáveis, bem como conhecer suas origens.  

Neste mês tivemos o evento titulado Festa da Primavera, através do contato com a arte 

pudemos proporcionar aos atendidos uma apresentação em público com muita 

qualidade, independente de suas idades todos deram seu melhor dentro de suas 

limitações, podendo assim observar o quanto são capazes deevoluir dia após dia, a 

emoção  e alegria pelo qual podemos presenciar no rosto de cada criança que participou 

com seus familiares e toda comunidade marcando uma festividade que deu inicio a 

estação mais colorida do ano.   

Necessitamos orientar 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 Seis consultas junto a UBS – Brigadeiro Tobias, no qual essas crianças 

estavam sem avaliação médica a mais de um ano. Foram encaminhadas nove famílias ao 

CRAS- Brigadeiro Tobias, para buscar acesso aos programas do governo disponíveis, 

tais demandas foram identificadas através de entrevistas e visitas domiciliares. 



 

EVENTOS: 

Internos: 

 

04 deSetembro –Reunião com toda a equipe ACI (14 COLABORADORES), para 

Planejamento mensal referente à Setembro, nesta ocasião é organizada a agenda mensal 

interna e externa; também é avaliado o desempenho das atividades realizadas no mês 

anterior, seus pontos positivos e negativos, bem como o desenvolvimento dos atendidos. 

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, 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. Neste planejamento contamos 

com a presença dos 14 profissionais da Organização. 

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 Social de 

Solidariedade de Sorocaba, estes alimentos são utilizados no preparo das refeições e 

culinárias aplicadas a turma. 

Triagem para vagas disponíveis 

Foram realizadas 13 triagens com responsáveis por crianças de 3 a 5 anos, estes 

aguardavam na lista de espera e foram devidamente estudados caso a caso a fim de 

entender cada núcleo familiar em suas vulnerabilidades. 

Matrículas efetivadas 



Neste mês foram efetivadas 9 matrículas na faixa etária de 3 a 5 anos. 

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 

da faixa etária de 3 a 5 anos . 

Visitas Domiciliares:  

1 Visita Domiciliar rotineira a fim de entender o núcleo familiar no qual o atendido 

convive. 

Outubro -Quanto às atividades envolvendo as crianças, obtivemos ótimos resultados 

para com as perspectivas, ampliando o senso de gentileza para com os colegas e todos 

os demais em sua convivência, buscando desta forma semear a cultura de Paz para aos 

lugares no qual frequentarem ao longo de sua trajetória se tornará algo não somente 

necessário, entretanto prazeroso. 

Com a finalidade de ampliar garantir o acesso aos direitos Socioassistenciais, nos 

reunimos neste mês com as equipes dos equipamentos CRAS – Brigadeiro Tobias e 

CREAS Leste; buscamos aumentar nosso conhecimento e discutirmos caos em comum, 

a fim de criarmos estratégias necessárias de intervenção. 

Ainda sobre o CRAS – Brigadeiro Tobias, tivemos a oportunidade de conhecer a nova 

coordenadora que já demonstrou de início seu interesse e responsabilidade para com 

nosso serviço. 

Nos reunimos também com a equipe de alunos de Biomedicina acompanhados do 

responsável pelo curso no campus da UNISO, estes apresentaram um projeto no qual 

futuramente irão analisar questões como parasitoses entre outros, contanto com o apoio 

da UBS- Brigadeiro Tobias que oportunizara consultas com os profissionais necessários 

para que haja os tratamentos devidos nos casos que couberem. 

Na reunião de matriciamento deste mês, levamos questões de atendidos que frequentam 

o serviço e estão passando por precariedade quanto à higiene pessoal, os agentes 

comunitários puderam visitar as respectivas famílias e orientá-los com maior exatidão. 

No que refere ao Fortalecimento de vínculos, continuando com a representação familiar, 

convidamos o total de trinta famílias, onde participaram ativamente cinquenta e cinco 

pessoas do evento tão esperado por nossas crianças, intitulado “Festa da Família”; a 

equipe busca incansavelmente alinhar a questão de proximidade e fortalecimento real de 

vínculos entre todos os envolvidos,visto que número citado foi o mais positivo entre as 

faixas etárias.    

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.  

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 55 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. 

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:  

09 famílias foram entrevistadas para identificação de demandas e variadas situações de 

vulnerabilidade, a fim de ingressarem posteriormente no Projeto da ACI.  

Matrículas efetivadas: 

Foram efetivadas total de 8 matrículas desta faixa etária do mês correspondente a este 

relatório. 

Atendimento aos responsáveis de atendidos:  

02 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 -Com o tema Gentileza motivando Paz, conseguimos alcançar ótimos 

resultados onde as crianças conseguiram compreender com maior facilidade através das 

atividades propostas a necessidade de respeitar situações adversas, mesmo não 

concordando com tais; criar melhor consciência do quanto à empatia para com o outro 

torna todos os ambientes mais agradáveis para convivência global.  

Concretizamos mais uma vez as orientações que se fizeram necessárias 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 –Brigadeiro Tobias, caso específico de um atendido foi levado para reunião de 

Matriciamento junto a equipe da UBS e CAPS IJ Bem Querer, onde solicitamos 

avaliação específica para buscar proporcionar melhor qualidade de vida ao mesmo, que 

demonstra nitidamente demandas psiquiátricas, estamos no aguardo de uma posição 

quanto a aceitação da família, que anteriormente já havia sido orientada, porém não 

aderiu ao acompanhamento.  

Discutir caso da mãe de um atendido que esta passando por momentos de crises 

psiquiátricas a fim de criar estratégias com a equipe de referencia, buscando melhorias 



para apoiar a família e melhorar a qualidade de vida da criança; Conselho Tutelar - Um 

caso desta faixa etária foi levado ao C.T a fim de solicitar apoio e fiscalização por parte 

do órgão, tendo em vista que o mesmo está sofrendo negligência e risco por parte dos 

responsáveis. 

EVENTOS: 

Internos: 

13 de Novembro– Reunião com a presença de 27 responsáveis por nossos atendidos da 

faixa etária de 3 a 5 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 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. 

27 de Novembro –Atividade lúdica realizada com atendidos e familiares a fim de 

fortalecer e estreitar vínculos. 

Externos: 

 
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. 

Triagem para vagas disponíveis 

Foram realizadas 02 triagens com responsáveis por crianças entre 03 a 5anos, estes 

aguardavam na lista de espera tendo de forma individual seus casos avaliados a fim de 

entender cada núcleo familiar e suas vulnerabilidades. 

Atendimento aos responsáveis de atendidos:  

1 atendimento  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 3 a 5 anos . 

Dezembro -Finalizamos o tema Gentileza motivando Paz, onde alcançamos ótimos 

resultados; os atendidos conseguiram compreender com maior sensibilidade que foi 

impulsionada através de diversas atividades lúdicas quanto anecessidade que temos de 

nos colocarmos na situação do outro e o quanto uma simples atitude pode tornar todos 

os ambientes mais propícios para fortalecermos vínculos uns com os outros, a empatia, 

palavra que teve o real significado conhecido por nossas crianças, tornou ainda mais 

agradável o dia a dia para com todos; atingindo assim notavelmente maior número de 



interação entre as crianças, e uma positividade excelente quanto a diminuição de 

conflitos entre os grupos. 

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. 

Finalizamos o ano com 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, 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, e 

apoio da rede Socioassistencial tais como agendamento de três consultas junto a UBS – 

Brigadeiro Tobias, duas famílias encaminhadas ao CRAS – Brigadeiro Tobiaspara apoio 

e orientação psicológica, bem como todos os encaminhamentos necessários foram 

realizados, ampliando assim de maneira prática o acesso aos direitos socioassistenciais 

assegurados a cada cidadão. 

EVENTOS: 

Internos: 

09 e 10 de Dezembro – Agenda exclusiva para que os responsáveis dos atendidos de 3 

a 5 anos realizassem a rematrícula para o ano de 2020. 

Externos: 

05 de Dezembro – Reunião Matriciamento envolvendo as equipes técnicas da UBS 

Brigadeiro Tobias, CAPS IJ Bem Querer, NASF e Escolas do bairro; onde discutimos 3 

casos que se adequam 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 14 responsáveis por crianças na faixa 

etária de 3 a 5 anos. 

Atendimento aos responsáveis de atendidos para Orientação:  

2 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 3 a 5 anos . 

 
 
 



D) 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, felizmente todas as atividades propostas tiveram seus objetivos atingidos, não 

havendo dificuldade nem conflito quanto aos resultados para essa faixa etária. 

Quanto à frequência dos atendidos todos conforme nossas listas documentadas 

conseguiram frequentar de forma positiva, conseguindo desenvolver todas as atividades 

que foram proposta no decorrer dos meses, no caso de faltas passamos a ter grande 

colaboração dos responsáveis que nos enviavam atestados e declarações médicas a fim 

de justificarem as ausências. 

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 os 

envolvidos a liberdade de percepção quanto aos assunto tratados, onde muitos acabam 

se identificando uns com as falas dos outros. 

 
 

E) Observações 

 

 

 
 
 

Sorocaba,  31   de  janeiro  de  2020 
 
 

 
 


