
 
 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA – 2017 

Nome da Organização: AÇÃO COMUNITARIA INHAYBA 

Endereço: ESTRADA DO SOL S/N CAIXA DE LUZ 3.000 INHAYBA-

SOROCABA/SP 

Objeto da Parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 

crianças de 03 a 05 anos. 

Meta de Atendimento da Parceria: 30 crianças de 03 a 05 anos 

 

 

A) Atendidos 

 

Público alvo: Crianças na faixa etária de 03 a 05 anos prioritariamente do bairro 

Inhayba, abrangendo o atendimento para os demais bairros da região de Brigadeiro 

Tobias como Astúrias, Genebra, Tupã, Caputera, Vila São João, entre outros. Serão atendidas 

crianças encaminhadas pela rede como o CRAS, Conselho Tutelar, Escolas e UBS, crianças que 

estão sofrendo negligências e em risco de violação de direitos. 

 

Quantidade de pessoas atendidas dentro do ano 2017 no Serviço Socioassistencial 

objeto da parceria.  

Julho: 31 atendidos  Agosto: 30 atendidos 

Setembro: 29 atendidos Outubro: 29 atendidos 

Novembro: 28 atendidos Dezembro: 28 atendidos 

Total: 175 atendimentos  

 

 

 

A) Atividades   
As atividades desenvolveram através da Estação Conhecer,trabalhando o tema dos cincos 

sentidos (olfato, visão, paladar, audição e paladar), sendo que nesse  foram construindo 

diversos saberes, principalmente em questão a inclusão social e os meios de comunicação das 

pessoas com deficiência visual e auditiva. Nesse mês deu inicio do Clube de Férias, onde as 

crianças dos dois turnos se reuniram para um percurso de exercícios voltados para a recreação e 

a vivência de trocas de experiência entre as diferentes faixas etárias. Com a intenção de 



 
 
proporcionar aos atendidos momentos de lazer e descontração devido ao período de pausa 

escolar, as atividades se integraram por meios de gincanas, competição de melhor desenhista, 

dinâmicas com água, danças, aproveitamento do espaço para brincadeiras clássicas como pega-

pega, esconde-esconde, estátua entre outras.Ocorreu o cinema com a animação Lilo Stich e o 

encerramento com uma festa a fantasia entre os atendidos  com música,dança e guloseimas. 

Aplicando a Estação Fazer que contempla desenvolver a capacidade de manuseio de diferentes 

tipos de materiais,aguçar as habilidades motoras e criativas dos atendidos,fora atribuído então a 

construção de decoração e enfeites para a Festa da Família,visando aprimorar a capacidade de 

cada criança. As atividades manuais foram incorporadas com o desenvolvimento da árvore 

genealógica, onde os responsáveis puderam participar com as crianças montando-a com fotos, 

dados e nomes; foram produzidos bonequinhos de lã e de ciranda representado à família e 

também para presentear as famílias fora manuseado toalhas de rosto em formato de bichinho de 

pelúcia, onde serão entregue aos responsáveis no dia da Festa da Família.  Atendendo a Estação 

Fazer, que implica atribuir e desenvolver as habilidades manuais e criativas dos atendidos, 

colaborando assim para a formação e administração das suas competências para que as mesmas 

sejam encorajadas e fortificadas, os trabalhos manuais e as confecções através de pinturas, 

colagens e criações foram continuados neste mês. O tema Família foi abordado e utilizado para 

as atividades, nesse sentido as composições para a realização da Festa da Família foram 

ininterruptas e desenvolvidas para a sua finalização. As atividades também se embasaram a 

construir com as crianças a sua percepção com o seu grupo familiar, com isso os educadores 

solicitaram para os mesmo buscarem em revistas imagens de atividades que costumam realizar 

com os seus responsáveis, os atendidos também escolheram entre vários desenhos o que mais 

se aproximava da sua família, e enquanto coloriam a imagem, as crianças eram direcionadas a 

conversar, relatando como é sua realidade de rotina junto a sua família, se havia combinados, 

se os adultos costumam brincar, e entre outras questões que auxiliassem os mesmos a 

cultivarem um relacionamento positivo com os seus familiares. Os educadores demonstraram 

para as crianças que o projeto também poderia ser considerado um grupo familiar, onde os 

mesmos dariam assistências e cuidar uns dos outros, para isso os atendidos foram envolvidos 

em uma dinâmica onde o amigo secreto deveria expressar uma qualidade do colega. Fora 

passado um vídeo da Turma da Mônica sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

apontando os direitos e os deveres em relação aos cuidados que os responsáveis precisam ter 

com as crianças. Com todos os preparativos prontos para a Festa da Família, no dia 23 de 

Setembro foram recebidos os familiares junto aos atendidos com um jantar, onde os mesmos 

puderam celebrar um momento de confraternização com a Organização, valorizando o trabalho 

desenvolvido pelas crianças e pela educadora de dança. Atendendo a Estação Fazer, que 

implica atribuir e desenvolver as habilidades manuais e criativas dos atendidos, colaborando 



 
 
assim para a formação e administração das suas competências para que as mesmas sejam 

encorajadas e fortificadas, os trabalhos manuais e as confecções através de pinturas, colagens e 

criações foram continuados neste mês. O tema Família foi abordado e utilizado para as 

atividades, nesse sentido as composições para a realização da Festa da Família foram 

ininterruptas e desenvolvidas para a sua finalização. As atividades também se embasaram a 

construir com as crianças a sua percepção com o seu grupo familiar, com isso os educadores 

solicitaram para os mesmo buscarem em revistas imagens de atividades que costumam realizar 

com os seus responsáveis, os atendidos também escolheram entre vários desenhos o que mais 

se aproximava da sua família, e enquanto coloriam a imagem, as crianças eram direcionadas a 

conversar, relatando como é sua realidade de rotina junto a sua família, se havia combinados, 

se os adultos costumam brincar, e entre outras questões que auxiliassem os mesmos a 

cultivarem um relacionamento positivo com os seus familiares. Os educadores demonstraram 

para as crianças que o projeto também poderia ser considerado um grupo familiar, onde os 

mesmos dariam assistências e cuidar uns dos outros, para isso os atendidos foram envolvidos 

em uma dinâmica onde o amigo secreto deveria expressar uma qualidade do colega. Fora 

passado um vídeo da Turma da Mônica sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

apontando os direitos e os deveres em relação aos cuidados que os responsáveis precisam ter 

com as crianças. Com todos os preparativos prontos para a Festa da Família, no dia 23 de 

Setembro foram recebidos os familiares junto aos atendidos com um jantar, onde os mesmos 

puderam celebrar um momento de confraternização com a Organização, valorizando o trabalho 

desenvolvido pelas crianças e pela equipe, contribuindo assim para que o vinculo e a 

participação no desenvolvimento pleno da criança seja o grande objetivo a ser alcançado junto 

a colaboração da Família e Equipe.  .No mês de Novembro deu-se o inicio a Estação 

Conviver,esta que busca atender o desenvolvimento da criança ao lidar com os 

conflitos,aprimorando sua maneira em resolver situações adversas consigo e com os 

demais,desse modo os conteúdos foram direcionados a temas pertinentes e de problemática 

atual,por essa razão trabalhamos o tema igualdade de gênero.Respeitando a faixa a etária,fora 

utilizado recursos mais dinâmicos para a melhor compreensão dos atendidos,pois é um assunto 

que esbarra em costumes,crenças e em uma sociedade estruturalmente masculina.Desse 

modo,primeiramente,as crianças tiveram a liberdade na primeira atividade de escolher qual 

desenhos iriam colorir,sendo os desenhos de temáticas diversas.Realizado a escolha,os 

atendidos apresentaram seus pensamentos em relação a escolha do outro,onde por exemplo um 

menino escolheu pintar uma flor ao invés do carrinho,ou a menina que escolheu colorir o herói 

no lugar da boneca.Através do comportamento das crianças as educadoras intervieram na 

situação, apontando que é necessário o respeito e que homens e mulheres podem exercer as 

mesmas funções.Após assistirem o filme “O fada dos dentes”,onde uma personagem feminina é 



 
 
interpretada por um sujeito masculino ,dentro da roda de conversa, as crianças expressaram as 

visões que os pais tem sobre o assunto, e os medos e anseios relacionado a 

sexualidade,ressaltando que o assunto abordado é relacionado a igualdade de direito e deveres 

entre os gêneros e que as atividades propostas não tem finalidade em abordar a sexualidade ou 

conceito do certo ou errado,porém o assunto levantou outras fantasias e ansiedade que os 

responsáveis passam para as crianças .Muitas crianças colocaram que é feio,que os pais não 

iam gostar e demonstraram incomodadas com o assunto.No momento de brincar, as educadoras 

direcionaram duas situações,uma onde todos brincariam em conjunto com brinquedos 

considerados somente de meninas, e depois com brinquedos considerados de meninos.Nas 

atividades as crianças já demonstram dificuldades,principalmente os meninos, as educadoras 

deixaram os atendidos a vontade para escolher brincar ou não,e sempre solicitando o respeito a 

escolha do outro. O tema também fora abordado com brincadeiras lúdicas com fantasias 

,contações de história  e vídeos ilustrativos, direcionando os atendidos nos conflitos levantados 

e reforçando sempre é necessário o respeito e a igualdade entre os gêneros,seja essa igualdade 

nos deveres ou direitos.As crianças foram contempladas , no dia 06 de outubro, com uma festa  

que celebrou o dia das crianças, esse evento foi realizado com a participação  da Urbes, a qual 

realizou uma atividade simuladora de educação no trânsito,com semáforo, pequenos 

automóveis e faixa de pedestres; contamos também a presença da Pintura Solidária,onde 

trouxeram quadros desenhados e tintas para atividade; e recreadores que junto a diversos 

brinquedos, como basquete,xadrez,mesa de pimpolim, animaram o evento com os atendidos.No 

dia 12 de outubro foi a vez da empresa Flextronics participar de um dia festivo com as 

crianças,a empresa trouxe uma apresentação de coral,brinquedos infláveis, brincadeiras 

diversas e guloseimas.No dia 28 de Outubro ocorreu a apresentação  do espetáculo “O sertão de 

João” na Empresa Flextronics,as crianças junto aos adolescentes apresentaram a peça para os 

funcionários e seus familiares, o espetáculo tem sido elaborado e ensaiado no decorrer do ano, 

essa fora a primeira apresentação,a próxima será realizada no Teatro Teotônio Vilela. Seguindo 

o plano de trabalho que envolve a Estação Conviver a qual estimula o exercício de Convivência 

com o próximo, foram empregadas atividades que rebuscassem conteúdos que aplicassem essa 

idéia. As educadoras elaboram com as crianças uma dinâmica onde colocaram dentro da bexiga 

imagens que expressassem carinho com o outro, cada criança escolheu uma bexiga e um amigo 

para trocar o balão para assim realizar com esse colega o que a figura expressa. Utilizando uma 

balança feita de garrafa pet e figuras com imagens de tarefas domésticas, as crianças 

apontavam quais tarefas a mãe realizava e quais o pai fazia, e as educadoras colocava água na 

balança para demonstrar para os atendidos a importância de dividir as tarefas para não 

sobrecarregar o outro e valorizar os serviços realizados. No dia 08 de Dezembro o espetáculo 

“O Sertão de João” foi apresentado com grande público no SESC, a experiência de apresentar-



 
 
se em diferentes ambientes motivou os atendidos a se dedicarem cada vez mais na peça e se 

envolver com o tema. Nos dias 07 e15 de Dezembro as equipe de recreação LUDICK envolve 

os atendidos em diferentes atividades de descontração, eles utilizaram o espaço vantajoso que a 

organização possui para fazer divertidas competições com as crianças e adolescentes. A Festa 

de Natal ocorreu com a participação dos familiares, com barracas de brincadeiras de argola, 

boca do palhaço e pesca. Na Festa também aconteceu a apresentação dos palhaços Trupe 

Koskowisky que alegrou a comunidade e a chegada do papai Noel iluminou a alegria das 

crianças e adolescentes. 

 

 

 

B) Comparativo das metas propostas com os resultados obtidos: 

 

A compreensão do atendidos perante os conteúdos aplicados obteve de maneira 

tranqüila, o desenvolvimento do entendimento ocorreu assertivamente. A equipe 

observou que o grupo adquiriu, respeitando a compreensão da sua faixa etária, uma 

progressão nas suas habilidades sociais, na comunicação, nos seus laços sociais e nas 

suas competências físicas. As dificuldades encontradas em alguns integrantes foram 

administradas da melhor forma para que os mesmo conseguissem acompanhar o 

desenvolvimento dos demais atendidos. Os trabalhos sociais auxiliaram os atendidos a 

desenvolverem de forma positiva sua socialização com os demais, as crianças 

demonstraram de forma efetiva a sua metamorfose de comportamento, onde havia 

muitas dificuldades de cooperação, partilha e respeito às regras, notaram-se melhorias 

no envolvimento de interação com os colegas, facilidades em dividir espaços e atender o 

que é solicitado para manter o respeito ao grupo. A articulação do serviço com o 

trabalho desenvolvido com as crianças alcançou resultados em níveis sociais e 

educacionais, pois a desenvoltura dos atendidos em cada atividade aplicada tem 

refletido em seu desenvolvimento afetivo, de linguagem, social, de raciocínio lógico, 

físico e emocional, os mesmo cresceram e aprimoraram algumas limitações antes 

apresentadas. Os atendidos que iniciaram o projeto com muitas problemáticas de 

socialização, alimentação e fala, fecharam o ano de 2017 com um relacionamento 

melhor com os educadores e as outras crianças, ainda resistentes em algumas 

colocações, porém de uma forma mais amenizada. O desenvolvimento da comunicação 

deu grandes avanços, sendo que um dos atendidos era de difícil compreensão na sua 



 
 

fala, teve percebível melhora. Nas dificuldades apresentadas com as crianças, foram 

feito contatos com a rede Socioassistencial e os encaminhamentos precisos foram 

realizados para manter a proteção básica e evitar a violação dos seus direitos. 

 

C) Indicadores 

 

Total de atendidos que não aderiram o projeto: * 

Total de atendidos conforme plano de trabalho: 30 crianças 

Total real de atendidos no projeto: atendimento mínimo de 28 e máximo de 31 crianças 

atendidas. 

 

*Não ocorreu desistência nesse plano, as crianças que saíram do plano de 03 a 05 anos 

foram inseridas no plano de 06 a 11 anos, conforme data de nascimento, ao ultrapassar a 

idade máxima do primeiro plano. 

 

 

D) Observações 

 

A execução do Serviço no ano de 2017 empregou de uma forma que mobilizou a 

comunidade, o desenrolar de outros projetos paralelos com o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vinculo incorporou o fazer social junto ao cultural e conseguiu 

despertar um envolvimento positivo no Serviço.  

 

 

 


