
 

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 por meio de 

Ações Culturais e Artísticas 

Meta de Atendimento da Parceria: 15 crianças e adolescentes de 06 a 15 anos 

 

 

A) Atendidos  

 

Público alvo: Crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 15 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 e adolescentes 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: 04 atendidos  Agosto: 15 atendidos 

Setembro: 15 atendidos Outubro: 15 atendidos 

Novembro: 15 atendidos Dezembro: 15 atendidos 

Total :  79 atendimentos 

 

B) Atividades  

 
No mês de julho ocorreu o Clube de Férias, onde crianças/adolescentes se uniram com as 

crianças dos dois turnos e voltaram se para um percurso de exercícios de recreação e de  

vivência,onde foram estimulados a trocarem as experiências 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. Atendendo o plano de trabalho, fora desenvolvido atividades 

relacionado às regiões do norte e nordeste, os adolescentes tiveram contato com as danças 

típicas como o Carimbó, os arranjos musicais, lendas e pinturas. Por meio da dinâmica com 

mímicas apresentaram ao grupo as lendas conhecidas da região. Grandes músicos como Luiz 

Gonzaga, Zé Ramalho foram abordados, fazendo a escuta e a interpretação das músicas dos 

mesmos. Fora apresentado o filme “O auto da compadecida” que retrata muitos pontos 

culturais e religiosos do Nordeste. Os adolescentes pesquisaram brincadeiras típicas da região e 

colocaram em pratica com o grupo, brincadeiras como: mãe da rua e baleada. Os atendidos 

confeccionaram cordéis e a árvore genealógica, para a participação da Festa da Família. 

Seguindo o cronograma de atividades, os adolescentes pesquisaram as regiões sul/sudeste, 

abordando suas diferenças e semelhanças, os adolescentes foram divididos em dois grupos, 

onde cada um ficou responsável por uma região com o intuito de trocarem informações e 

trabalharem a comunicação, entendimento e clareza ao falar e ouvir o outro. Os adolescentes 

prepararam uma pequena “feira de profissões” para apresentar para as crianças da turma do 

Kids, os atendidos interagiram e trocaram vivencias, o grupo de adolescente explicou o 

trabalho exercido pelos profissionais de sua preferência. Os atendidos confeccionaram um varal 

com imagens de arvores com fotos das suas famílias e toalhinhas personalizadas para ser 

entregue na festa do “Dia da Família”. Encerrados os preparativos, a festa ocorreu com a 

presença da família dos atendidos, com um jantar e apresentações de canções como “O 

Leãozinho” de Caetano Veloso, com a participação de todas as turmas de ambos os 

períodos.Foram entregue as lembrancinhas produzidas pelos atendidos.O Cine arte tem 

trabalhado com eixos sociais que debatem os temas de prevenção, como a prevenção do uso de 

drogas, igualdade de gênero. Este mês fora abordado a Prevenção ao abuso infantil, onde é 

elaborado curtas metragens dos atendidos encenando de maneira lúdica as discussões do 

conteúdo. Este curta é transmitido para a família e comunidade, após a transmissão do mesmo é 

realizado um momento de lazer com um filme e pipoca. As oficinas culturais têm ocorrido para 

o publico adulto e adolescente com aulas de jazz, violão, desenho e teatro uma vez na semana. 

Neste mês, na oficina cultural, fora trabalhado a região Centro Oeste. Antes de realizar o 

levantamento dessa região, primeiramente os adolescentes resgataram as informações das 

regiões anteriores, realizando assim uma apresentação para o grupo. Realizado a apresentação 

os atendidos pesquisaram a cultura da região centro oeste, suas danças e comidas típicas, lendas 

e musicas tradicional, a cultura indígena que faz presença forte na região. Fora exibido o filme 

Tainá,onde mostra as riquezas dessa região. O grupo interagiu de forma positiva com todas as 



 

informações que levantaram, principalmente com a cultura indígena, os educadores 

aproveitaram que o interesse dos atendidos e aplicaram uma dinâmica onde eles pintavam o 

rosto com tinta expressando o que estava sentindo no momento, organizaram-se em dupla e na 

face do colega de grupo demonstravam através da pintura os seus sentimentos. A dinâmica foi 

muito bem aproveita, pois os adolescentes conseguiram aproximarem-se mais um dos outros e 

fortalecer o vinculo entre o grupo, um integrante verbalizou que não tinha sentimentos, o 

mesmo fora acolhido pelo grupo e educadores. Muitos têm grande dificuldade de expressar o 

que estão sentindo, as dinâmicas e as conversas auxiliam para amenizar esse bloqueio e facilita 

o caminho para expressar o que sentem sem receio. Em outro momento, os educadores 

solicitaram que cada um escrevesse uma qualidade e um defeito do amigo e deveriam colocar 

em uma bexiga que estava identificada com nome desse amigo, após essa realização, cada 

participante estourava a bexiga com seu respectivo nome e lia em voz alta os seus defeitos e 

qualidades para o grupo. A atividade deu-se de forma satisfatória, conseguiram refletir sobre os 

seus defeitos e enxergar as qualidades do outro, havendo uma interação e compartilhamento 

afetivo, onde conseguiram alimentar o entrosamento entre eles e melhora o comportamento 

dentro do grupo. No dia 06 de outubro, as crianças e adolescentes do projeto foram 

contemplados com uma festa para celebrar o dia das crianças, a realização desse evento contou 

com a presença da Urbes, que aplicou uma atividade simuladora de educação no trânsito,com 

semáforo.automóveis e faixa de pedestres; com a presença da Pintura Solidária,onde trouxeram 

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

como pimpolim,xadrez,basquete, animaram a tarde com os atendidos.No dia 12 de outubro foi 

a vez da empresa Flextronics participar de um dia festivo com as crianças/adolescentes,a 

organização trouxe uma apresentação de coral,brinquedos infláveis, brincadeiras diversas e 

guloseimas.No dia 28 de Outubro aconteceu a apresentação  do espetáculo “O sertão de João” 

na Empresa Flextronics,as crianças/adolescentes apresentaram a peça para os funcionários e 

seus familiares, a peça tem sido elaborada e ensaiada no decorrer do ano, essa fora a primeira 

apresentação,a próxima será realizada no Teatro Teotônio Vilela. As atividades desse mês 

foram desenvolvidas com o fechamento do assunto, foram tratadas todas as regiões do Brasil. 

Para recorda os conteúdos, os educadores fizeram uma dinâmica onde amarravam as bexigas 

no pé de cada atendido, dentro de cada bexiga teria o nome de uma região do Brasil, assim que 

estourassem as bexigas cada atendido falaria algo a respeito da região que estivesse descrito no 

papel. As brincadeiras típicas de cada região, como esconde-esconde, adoleta, foram trazidas 

pelos educadores e os atendidos se divertiram relembrando momentos importantes da infância. 

Em outra atividade a turma foi divida em dois grupos, onde deveriam responder as perguntas 

sobre as regiões, quem errasse a questão leva torta na cara. Devido a alguma situações, os 

educadores aplicaram uma atividade elaborada em relação a prevenção as drogas.Os atendidos 



 

trouxeram informações sobre o que conheciam sobre a problemática e muitos trouxeram a sua 

realidade em família,muito colocaram a presença do álcool,maconha e o que ambas provocam 

de negativo na vida familiar. Na atividade fora preciso muita orientação e momentos de escuta, 

pois os atendidos mostraram sensibilizando em expor sua realidade, os educadores os 

enpoderaram os adolescente a decidir sobre suas escolhas, e saber que cada uma delas trará 

diferentes conseqüências. Nesse mês fora exibido para a comunidade o filme o “Alto da 

Compadecida”, encerrando o ano com a ultima apresentação do curta metragem onde se 

discutiu o eixo social da Prevenção do Abuso Infantil. No dia 29 de Novembro foi realizada a 

reunião de pais, onde foram apontados novamente o compromisso com os cuidados em relação 

as crianças,algumas dinâmicas que conturbam o Serviço e fora realizado a rematrícula para o 

próximo ano. .No dia 06 Novembro aconteceu à estréia do espetáculo o “Sertão de João” no 

Teatro Municipal Teotônio Vilela com um público de 410 pessoas.O espetáculo é o resultado 

das oficinas culturais realizadas com as mais de 100 crianças atendidas pelo projeto. Também 

ocorreu a apresentação na escola estadual Izabel de Galvão e no CEI 77 na Vila Astúrias, onde  

o espetáculo O Sertão de João foi encenado de uma maneira mais enxuta devido ao espaço e 

tempo.Em conjunto com os afazeres sociais os atendidos são contemplados com aulas de: 

musicalização: Realizado aula de instrumentação do samba (instrumentos de percussão) 

passando pelas técnicas básicas do pandeiro, ganzá, agogô, reco-reco, surdo, entre outros. 

;dança:Aulas de ritmo, memorização, noções temporal-espacial, criatividade e coordenação. 

Realizamos aula de jazz dance, alongamento global para aumento da flexibilidade das 

articulações e músculos, seqüência coreográficas com passos técnicos como a tesoura, 

detourne, saltos com rolamentos no chão, giro de joelho e devellopé.;teatro:Finalizados os 

ensaios para a apresentação, últimas combinações de posicionamento no palco.Após a 

apresentação fora realizado dinâmica com os atendidos e vários momentos de recreação;Artes: 

Passado documentário sobre artistas de rua que falam sobre seus trabalhos, chamado “Cola de 

Farinha.doc” e  tratam de questões urbanas, políticas e arte com uma linguagem mais simples e 

próxima do vocabulário dos adolescentes. As atividades desse mês foram fechadas  com a 

confecção do mapa do Brasil, o grupo foi divido para a elaboração. Cada equipe ficou 

responsável por uma região, desenharam e recortaram a região correspondente, adicionaram 

imagens que demonstravam o que a região possuía de cultura. Após, as regiões foram coladas 

em um papel cartão, finalizando o mapa do Brasil. No dia 01 de Dezembro foi realizado o 

“Acampa Teens”, os adolescentes dos dois períodos acamparam no projeto junto com os 

educadores e a equipe técnica, a empresa Ludick (contratada especialmente para esta atividade) 

elaborou várias recreações como o caça ao tesouro, dinâmica de concentração entre outras. A 

equipe organizou uma balada com músicas, jogo de luzes e bebidas de frutas; fora utilizado 

uma fogueira e os adolescentes contaram sobre os seus sonhos  expectativas para o próximo 



 

ano.Na madrugada foi realizado uma disputa de futebol,encerrando a programação do 

“Acampa Teens”.No dia 02 de Dezembro o espetáculo “O Sertão de João” foi apresentado com 

grande publico no SESC, a experiência de apresentar-se em diferentes ambiente motivou os 

atendidos a se dedicarem cada vez na peça. No dia 07 e dia 15 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 Koskawisky que alegrou a comunidade, as crianças e 

adolescentes e a chegada do papai Noel iluminou a alegria das crianças e adolescentes. 

 

 

 

C) Comparativo das metas propostas com os resultados obtidos: 

 

A realização do Serviço através da cultural garantiu aos atendidos a experimentarem 

diversificadas dimensões da arte, dança, gastronomia e musica o interesse durante as 

pesquisas tem provocou um pertinente interesse em conhecer novos lugares, bordões e 

dinâmicas de outras regiões do Brasil. O incentivo a pesquisa auxiliou  na melhoria da 

leitura oral e na escrita, pois os mesmo foi realizado com constâncias . A resistência 

para dialogar sobre determinados assuntos e a falta de articulação no momento de 

argumentar foram trabalhadas, a equipe provocaram ao máximo e a comunicação foi 

sendo aprimorada, conquistando assim facilidade ao atendidos para expressar os 

conteúdos. A elaboração dos trabalhos desenvolvidos alcançou os objetivos, cada 

atividade cultural transmite um envolvimento nos atendidos, o interesse na realização de 

cada pesquisa, apresentá-la ao grupo, as dinâmicas também complementaram o 

progresso de socialização dos indivíduos e na sua busca de interação com o saber. A 

comunicação e a afetividade entre os integrantes do grupo têm selado um acordo de 

confiança e colaborações entrem os desafios dentro ou fora do serviço. A autonomia e a 

valorização da cidadania e educação apontaram que o trabalho exercido fora positivo na 

organização. 

 

 

 



 

D) Indicadores 

 

Total de atendidos que não aderiram o projeto: 0 crianças /adolescentes 

Total de atendidos conforme plano de trabalho: 15 crianças /adolescente s 

Total real de atendidos no projeto: 15 crianças /adolescentes 

 

 

E) 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.  

 

 

 

 
 


