
RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANO 2017 

NOME DA ENTIDADE: Ação Comunitária Inhayba 

CNPJ: 01.641.477/0001-19                                      

E-MAIL: acao_inhayba@yahoo.com.br 

ENDEREÇO: Estrada do Sol, s/n           Caixa de Luz 3000 

 MUNICÍPIO/UF: Sorocaba/SP 

CEP: 18108-820 

 

1. OBJETIVO GERAL DA ENTIDADE: 

 

Desenvolver ações sociais e educativas para o desenvolvimento integral e integrador 

das crianças atendidas. 

 

2. ATIVIDADES, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS:  

 

 

2.1 PROJETO: O CANTO DO CONTO – Contando em outros CANTOS    

 

 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

• Atividade Era Uma vez: Atividades elaboradas com os temas sociais, como 

prevenção ao uso de drogas, exploração e abuso sexual, cidadania, inclusão social 

entre outros, os arte educadores abordarão os conteúdos de forma integrada, 

utilizando-se dos recursos tecnológicos, audiovisuais e ludicidade, despertando assim 

a imaginação e criatividade dos atendidos. 

• Atividade Conte com o Corpo: Oficinas com o intuito de utilizar a representação 

do corpo, da fala e da musica para trabalhar os temas da atividade “Era uma vez”. 

• Atividade Mochila Literária: Proposta de integração dos pais através do 

compartilhamento da leitura, sendo assim semanalmente será entregues livros para 

cada atendido levar para a sua residência. O empréstimo de livros do acervo auxilia a 

ultrapassar a informação para além dos muros da Organização. 

• Atividade Encantando com o Conto: Montagem teatral para a apresentação, 

divulgação e sustentabilidade do Projeto no futuro, aguçando assim a valorização do 

potencial das crianças e adolescentes. 

 

 



 PUBLICO ALVO  

 

Crianças e adolescentes na faixa etária de 03 a 17 anos prioritariamente do 

Bairro Inhayba, em situação de risco social, vulnerabilidade social e fragilidade 

nos vínculos familiares, em especial aquelas que apresentam situações 

prioritárias para o atendimento, conforme Resolução CNAS 01/2013.Sendo 

essas encaminhadas pelo CRAS, Escolas ou outros serviços da rede,ou 

através procura espontânea. 

 

 QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS 

 

75 crianças/adolescentes  

 

 DIA/HORARIO PERIODICIDADE 

 

 Cronograma: 

Atividade Dia  Horário  Periodicidade  

Era uma vez... Segunda-Feira  9 às 11horas e 13 às 15 

horas 

Do mês de Março 

a Dezembro 

Conte com o Corpo Terça e Quinta-Feira 9 às 11 horas e 13 às 15 

horas 

Do mês de Março 

a Dezembro 

Mochila Literária  Sexta-Feira  11 e 15 horas  Do mês de Março 

a Dezembro 

Encantando com o Conto   De Outubro a 

Dezembro  

 

 RECURSOS HUMANOS 

Função Quant. Grau de Instrução Tipo de vínculo Carga horária 

Coordenadora 

 

1 Superior Completo CLT 40 horas 

Assistente social 1 Superior  RPA 18 horas 

Administrativo/financeiro 1 Ensino Médio CLT 40 horas 

Estagiária/ Educadora 1 Ensino Médio Estágio 20 horas 



Educadores Sociais 4 Cursando Superior RPA 40 horas  

Arte Educador 4 Cursando Superior RPA 12h por semana 

 

 ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

Abrangência de nível Municipal, sendo atendidos crianças e adolescentes dos 

bairros da Zona Leste: Inhayba, Brigadeiro Tobias, Astúrias, Genebra, Tupã, Vila São 

João. 

 

 RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ATIVIDADE REALIZADA:  

 

O envolvimento das atividades obteve a construção de novas atitudes dos atendidos, 

caracterizando seu potencial em se relacionar com os temas trabalhos de uma 

maneira atenta as discussões desenvolvidas, fomentando seu lado critico e diminuindo 

seu senso comum ou desconhecimento em relação aos conteúdos trabalhados. As 

participações nos eixos artísticos auxiliaram na sua comunicação verbal e não verbal, 

onde muitos conseguiram se encontrar nas apresentações suas habilidades e 

qualidades, melhorando a avaliação sobre si e sua realidade. O despertar da 

imaginação atribuiu o desenvolvimento das crianças, a fala, os seus reflexos motores 

e sua socialização foram crescendo ao longo de cada atividade aplicada. 

 

 ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS:  

 

O serviço é oferecido de forma gratuita a todos os participantes  

 

2.2 PROJETO : REDE DE CIDADANIA 

 

 

 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

 

Atividades voltadas para a inclusão digital, sendo utilizadas as ferramentas de trabalho 

que o computador oferece para viabilizar os meios de informações e facilitar a 

dinâmica de alguns serviços através da internet. 

 

 PUBLICO ALVO  

Crianças e adolescentes na faixa etária de 03 a 17 anos prioritariamente do 

Bairro Inhayba, em situação de risco social, vulnerabilidade social e fragilidade 



nos vínculos familiares, em especial aquelas que apresentam situações 

prioritárias para o atendimento, conforme Resolução CNAS 01/2013.Sendo 

essas encaminhadas pelo CRAS, Escolas ou outros serviços da rede,ou 

através procura espontânea. 

 

 QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS 

 

75 crianças/adolescentes  

 

 RECURSOS HUMANOS 

Função Quant. Grau de Instrução Tipo de vínculo Carga horária 

Coordenadora 

 

1 Superior Completo CLT 40 horas 

Assistente social 1 Superior  RPA 18 horas 

Administrativo/financeiro 1 Ensino Médio CLT 40 horas 

Estagiária/ Educadora 1 Ensino Médio Estágio 20 horas 

Educadores Sociais 4 Cursando Superior RPA 40 horas  

Arte Educador 4 Cursando Superior RPA 12h por semana 

 

 

 ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

Abrangência de nível Municipal, sendo atendidos crianças e adolescentes dos 

bairros da Zona Leste: Inhayba, Brigadeiro Tobias, Astúrias, Genebra, Tupã, Vila São 

João. 

 

 RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ATIVIDADE REALIZADA:  

 

A disseminação da informação digital conquistada, os atendidos foram 

capacitados com as habilidades de manuseio do computador e domínio dos 

recursos, havendo assim a inclusão digital, com pessoas instruídas e capazes 

de multiplicar a informação por meio da tecnologia. 

 ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS:  



 

 O serviço é oferecido de forma gratuita a todos os participantes  

 

 

2.3-PROGRAMA: CRIANÇA QUE SABE - Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vinculo de 03 a 05 anos. 

 

 

 

  DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

 

 ATIVIDADE ESTAÇÃO SER - As atividades sociais da Estação SER serão 

fundamentadas no conhecimento prévio das crianças, onde sua história 

pessoal e realidade social serão o pano de fundo para a construção da sua 

identidade. Através de brincadeiras dirigidas, contação de histórias, 

artesanato e imaginação as crianças serão incentivadas a construir sua 

identidade.  

 

 ATIVIDADE ESTAÇÃO CONHECER - As Atividades sociais da Estação 

CONHECER contarão com expressão corporal, jogos cooperativos, oficinas 

sociais, filmes e teatro. E através destas ferramentas pretendem estimular a 

imaginação e interpretação da realidade, da interação do desconhecido 

com o conhecido a fim da superação das suas fronteiras 

 

 ATIVIDADE ESTAÇÃO FAZER - Nas atividades sociais da Estação 

FAZER pretende-se estabelecer oficinas criativas para a produção de 

trabalhos manuais a partir da imaginação e conhecimentos adquiridos, 

utilizando-se de materiais reciclados e de baixo custo; a fim de estimular a 

participação social, autonomia e o trabalho coletivo. 

 

 ATIVIDADE ESTAÇÃO CONVIVER - As Atividades sociais da Estação 

CONVIVER tem como foco principal a relação de semelhança entre os 

indivíduos e a reflexão sobre tolerância e respeito. Partindo da realidade 

encontrada nos grupos, de diferentes pessoas, pretende-se estimular com 

jogos cooperativos, dinâmicas, brincadeiras e histórias o exercício da 

fraternidade. 

 

 

 ATIVIDADE DE VOLTA À ESTAÇÃO - A atividade “de volta à estação” 

acontecerá através de atendimentos individuais ou em grupos, onde os 

adultos, normalmente familiares das crianças atendidas no Projeto, 

receberão orientações e encaminhamentos, escuta qualificada, articulação 

em rede para acesso às Políticas Públicas, palestras informativas, entre 

outros. 

 



 

 

 PUBLICO ALVO  

 

Crianças com idade entre 03 e 05 anos, prioritariamente do Bairro Inhayba, em 

situação de risco social, vulnerabilidade social e fragilidade nos vínculos 

familiares, em especial aquelas que apresentam situações prioritárias para o 

atendimento, conforme Resolução CNAS 01/2013. Sendo essas encaminhadas 

pelo CRAS, Escolas ou outros serviços da rede, ou através procura 

espontânea. 

 

 QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS 

 

25 crianças  

 

 DIA/HORARIO PERIODICIDADE 

Atividade Dia  Horário  Periodicidade  

ESTAÇÃO SER Diariamente Das 13:00 às 16:00 Do mês de Janeiro ao 

mês Março. 

ESTAÇÃO CONHECER Diariamente Das 13:00 às 16:00 Do mês de Abril ao 

mês de Junho 

ESTAÇÃO FAZER Diariamente Das 13:00 às 16:00 Do mês de Julho ao 

mês de Setembro  

ESTAÇÃO CONVIVER Diariamente Das 13:00 às 16:00 Do mês de Outubro ao 

mês de Dezembro 

DE VOLTA À ESTAÇÃO Diariamente Das 13:00 às 16:00 Do mês de Fevereiro 

ao mês de Novembro  

 

 

 RECURSOS HUMANOS 

Função Quant. Grau de Instrução Tipo de vínculo Carga horária 

Coordenadora 

 

1 Superior Completo CLT 40 horas 

Assistente social 1 Superior  RPA 18 horas 

Administrativo/financeiro 1 Ensino Médio CLT 40 horas 

Estagiária/ Educadora 1 Ensino Médio Estágio 20 horas 



Educadores Sociais 4 Cursando Superior RPA 40 horas  

Arte Educador 4 Cursando Superior RPA 12h por semana 

 

 

 ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

Abrangência de nível Municipal, sendo atendidas as crianças dos bairros da Zona 

Leste: Inhayba, Brigadeiro Tobias, Astúrias, Genebra, Tupã, Vila São João. 

 

 RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ATIVIDADE REALIZADA:  

 

A interação das crianças ao grupo conquistou diversos pontos positivos no seu 

desenvolvimento, a socialização com os outros participantes transmitiu a troca de 

pequenas vivencias que foram moldando passo a passo seu saber em relação de 

convivência, resolução de conflitos, o despertar das suas habilidades e potenciais. 

Percebe-se que nos pequenos cuidados e caminhos percorridos, as crianças  

obtiveram perceptíveis melhorias na sua alimentação, no seu desenvolvimento 

psicomotor e no compromisso com suas tarefas.Os responsáveis conseguiram,mesmo 

com dificuldades notáveis, acompanhar esse desenvolvimento e aprenderam com as 

orientações gerais e particulares a estarem envolvidos na estimulação do 

desenvolvimento da criança. 

 

 

 ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS:  

 

O serviço é oferecido de forma gratuita a todos os participantes  

 

2.4 PROGRAMA: CRIANÇA QUE SABE - Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vinculo de 06 a 11 anos. 

 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

 

 ATIVIDADE ESTAÇÃO SER- As atividades sociais da Estação SER 

serão fundamentadas no conhecimento prévio das crianças, onde sua 

história pessoal e realidade social serão o pano de fundo para o 



empoderamento do sentimento de pertença valorizando sua identidade. 

Através de dinâmicas dirigidas, contação de histórias, artesanato e 

imaginação as crianças serão incentivadas a valorizar e fortalecer sua 

autoestima e autonomia 

 

 ATIVIDADE ESTAÇÃO CONHECER - As Atividades sociais da Estação 

CONHECER contarão com expressão corporal, jogos cooperativos, 

oficinas sociais, filmes e teatro. E através destas ferramentas 

pretendem estimular a imaginação e interpretação da realidade, da 

interação do desconhecido com o conhecido a fim da superação das 

suas fronteiras. 

 

 ATIVIDADE ESTAÇÃO FAZER - Nas atividades sociais da Estação 

FAZER pretende-se estabelecer oficinas criativas para a produção de 

trabalhos manuais a partir da imaginação e conhecimentos adquiridos, 

utilizando-se de materiais reciclados e de baixo custo; a fim de estimular 

a participação social, autonomia e o trabalho coletivo, em paralelo, 

ressaltar a importância do uso consciente e seus impactos, encorajar o 

senso crítico no uso de recursos materiais e ambientais. 

 

 ATIVIDADE ESTAÇÃO CONVIVER - As Atividades sociais da Estação 

CONVIVER tem como foco principal; a relação de semelhança entre os 

indivíduos e a reflexão sobre tolerância e respeito. Partindo da realidade 

encontrada nos grupos, de diferentes pessoas, pretende-se estimular 

com jogos cooperativos, dinâmicas, brincadeiras e histórias o exercício 

da fraternidade, além da identificação de possíveis conflitos criando 

situações desafiadoras, em que o atendido deverá propor uma 

resolução para esses assuntos levantados.  

 

 ATIVIDADE DE VOLTA À ESTAÇÃO - A atividade “de volta à estação” 

acontecerá através de atendimentos individuais ou em grupos, onde os 

adultos, normalmente familiares das crianças atendidas no Projeto, 

receberão orientações e encaminhamentos, escuta qualificada, 

articulação em rede para acesso às Políticas Públicas, palestras 

informativas, entre outros. 

 

 

 PUBLICO ALVO  

 

Crianças com idade entre 06 e 05 anos, prioritariamente do Bairro Inhayba, em 

situação de risco social, vulnerabilidade social e fragilidade nos vínculos 

familiares, em especial aquelas que apresentam situações prioritárias para o 

atendimento, conforme Resolução CNAS 01/2013. Sendo essas encaminhadas 

pelo CRAS, Escolas ou outros serviços da rede, ou através procura 

espontânea. 

 

 QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS 



 

40 crianças  

 

 DIA/HORARIO PERIODICIDADE 

Atividade Dia  Horário  Periodicidade  

ESTAÇÃO SER Diariamente Das 08:00 ao 12:00 Do mês de Janeiro ao 

mês Março. 

ESTAÇÃO CONHECER Diariamente Das 08:00 ao 12:00 Do mês de Abril ao 

mês de Junho 

ESTAÇÃO FAZER Diariamente Das 08:00 ao 12:00 Do mês de Julho ao 

mês de Setembro  

ESTAÇÃO CONVIVER Diariamente Das 08:00 ao 12:00 Do mês de Outubro ao 

mês de Dezembro 

DE VOLTA À ESTAÇÃO Diariamente Das 08:00 ao 12:00 Do mês de Fevereiro 

ao mês de Novembro  

 

 

 RECURSOS HUMANOS 

Função Quant. Grau de Instrução Tipo de vínculo Carga horária 

Coordenadora 

 

1 Superior Completo CLT 40 horas 

Assistente social 1 Superior  RPA 18 horas 

Administrativo/financeiro 1 Ensino Médio CLT 40 horas 

Estagiária/ Educadora 1 Ensino Médio Estágio 20 horas 

Educadores Sociais 4 Cursando Superior RPA 40 horas  

Arte Educador 4 Cursando Superior RPA 12h por semana 

 

 

 ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

Abrangência de nível Municipal, sendo atendidos crianças e adolescentes dos 

bairros da Zona Leste: Inhayba, Brigadeiro Tobias, Astúrias, Genebra, Tupã, Vila São 

João. 

 



 

 RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ATIVIDADE REALIZADA:  

 

O resultado obtido ao longo das atividades tem sido de maneira satisfatória, os atendidos tem 

captado as discussões sociais e conseguido colocá-las em praticas. Muitas problemáticas 

iniciais, como a dificuldade de bom relacionamento e respeito ao outro, tem sido aplacadas e 

refletido uma convivência mais saudável entre o grupo. O respeito e a responsabilidade com o 

seu meio social é notável, perante que o comportamento das crianças demonstrando essa 

realidade, pois os mesmo têm os cuidados com o ambiente físico, empatia com os seus 

colegas e seu dialogo em relação a realidade apresenta esse respeito. 

 

 ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS:  

 

O serviço é oferecido de forma gratuita a todos os participantes  

 

 

 

 

 


