RELATÓRIO DE ATIVIDADE MENSAL
MAIO/2019
Regiões dos CRAS LESTE do município de Mogi Guaçu
1- Identificação
1.1 - Nome Completo da OSC Instituto de Formação e Ação em Políticas
Sociais para Cidadania
1.2 - Endereço Completo: Rua General Lamartine, 2G – Vila Matilde, São
Paulo – SP
1.3 - Telefone / e-mail: (11) 2684-0980 / infap.org@hotmail.com
1.4 – CNPJ: 02.257.969/0001-78
2- Dados do Representante Legal
Nome Completo: Mozart Ladenthin Junior
Endereço: Rua Pedro Bellegarde, 208 – apto 63 A - Chácara California
Telefone: (11) 2684-0980
E-mail: mozartlj@yahoo.com.br
3- Dados do Técnico Responsável
Nome Completo: Michele Roberta Castiglioni de Moraes
Cargo: Coordenadora Técnica
Formação: Psicóloga – CRP: 06/90689
Endereço: Rua Santa Júlia, 206 – Vila Júlia – Mogi Guaçu/SP
Telefone: (19) 98349-0498
E-mail: scfv.infap@gmail.com
4 -Nome do Serviço Executado
SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
4.1 Dias e Horários de Funcionamento
CRAS Leste:
Segunda-feira das 8:00 às 11:00
Terça-feira das 08:00 às 11:00 / 13:30 às 16:30
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Quarta-feira das 08:00 às 11:00 / 13:30 às 16:30
CRAS LESTE

SEGUNDA-

TERÇA-FEIRA

FEIRA
08:00 às 11:00

INTERGERACIO
NAL
Socioeducativo
Inclusão Digital

13:30 às 16:30

C.C.S.C.

INTERGERACIO
NAL
Atividade Física
Socioeducativo
15 a 17 ANOS
Fotografia
Socioeducativo

QUARTA-

QUINTA-

FEIRA

FEIRA

6 a 15 ANOS
Capoeira
Socioeducativo
6 a 15 ANOS
Artes Cênicas
Socioeducativo

SÃO

CAMILO

08:00 às 11:00

6 a 15 ANOS
Capoeira
Socioeducativo

13:30 às 16:30

6 a 15 ANOS
Artes Cênicas
Socioeducativo

C.C.S.C. PRAÇA
DA JUVENTUDE

08:00 às 11:00
13:30 às 16:30

6 a 15 ANOS
Capoeira
Socioeducativo
6 a 15 ANOS
Atividade Física
Socioeducativo

CRAS Leste/C.C.S.C. Jd. São Camilo:
Quinta-feira das 08:00 às 11:00 / 13:30 às 16:30
CRAS Leste/ C.C.S.C. Praça da Juventude:
Segunda-feira das 08:00 às 11:00 / 13:30 às 16:30

4.2- Local de Realização do Serviço
CRAS Leste
Endereço: Rua Arlindo de Oliveira, nº 100 - Jd. Zaniboni
Telefone: 3831-7641
C.C.S.C Jd. São Camilo (referenciado ao CRAS Leste)
Endereço: Av. Honório Orlando Martini, nº 3505- Jd. São Camilo
Telefone: 3841-5480
C.C.S.C. Praça da Juventude (referenciado ao CRAS Leste)
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Endereço: Rua Benedito Coelho Filho, s/n. – Jd. Vitória
Telefone: 3861-3551
4.3 - Abrangência Territorial
Regiões dos CRAS Leste do município de Mogi Guaçu.
4.4- Público Alvo
Crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com deficiência em situação
de vulnerabilidade social ou familiar que tenham sido identificados pela equipe
do CRAS ou a ela encaminhada. Os usuários são divididos em grupos a partir
de faixas etárias de: 6 a 15 anos (subdivididos em 6 a 10 e 11 a 15 anos), de
15 a 17 anos, de 18 a 59 anos e Idosos a partir de 60 anos.
4.5 - Objetivo Geral
Contribuir para o desenvolvimento da autonomia, de sociabilidades, de
fortalecimento de vínculos sociais e familiares prevenindo situações de
vulnerabilidades e risco social.

4.5.1- Objetivos Específicos
- Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a
rede e proteção social de Assistência social nos territórios;
- Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando
trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e
os vínculos familiares e comunitários;
-

Complementar

as

ações

da

família

e

comunidade

na

proteção

e

desenvolvimento de crianças, adolescentes e idosos e no fortalecimento dos
vínculos familiares e sociais;
- Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social
e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito
mútuo;
- Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das
crianças

e

adolescentes,

bem

como

estimular

o

desenvolvimento

de
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potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã, e aos
jovens a formação geral para o mundo do trabalho;
- Possibilitar o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de
envelhecimento

saudável,

no

desenvolvimento

da

autonomia

e

de

sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio
comunitário e na prevenção de situações de risco social.

4.6-Meta Proposta no Plano de Ação
Região do CRAS Leste: 115 usuários em 09 grupos.
5- Meta Alcançada

FAIXA
ETÁRIA

De 06 a 15
anos
CRAS Leste

NÚMERO DE
META
OBS. / JUSTIFICATIVA
META
NÚMER FREQUÊNCI ALCANÇA
PROPOS
OS DE
A DOS
DA
TA
INSCRIT PARTICIPAN
(Númer
OS
TES
o)
SIM NÃO

35

27

27

X

Meta
proposta
não
alcançada do número
de
inscritos
e
de
frequência
dos
participantes. A Equipe
Técnica identificou nas
buscas
ativas
realizadas de usuários
encaminhados do CRAS
que
parte
destes
mudaram de endereço
e foram inseridos em
núcleos referenciados
ao CRAS Norte. E,
outros
usuários
ingressaram em escola
de período integral.
Pretende-se
dar
continuidade
em
estratégias de buscas
ativas articuladas com
o CRAS de referência.
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São Camilo

25

22

22

X

Praça da
Juventude

20

09

09

X

10

05

05

X

De 15 a 17
anos
CRAS Leste

Meta
proposta
não
alcançada do número
de
inscritos
e
de
frequência
dos
participantes. A Equipe
Técnica identificou nas
buscas
ativas
realizadas de usuários
encaminhados do CRAS
que
parte
destes
ultrapassou
a
faixa
etária limite do grupo e
apresentaram
indisponibilidade para
participar do grupo de
15 a 17 anos no CRAS
Leste por motivo do
horário escolar e/ou
dificuldade de acesso
devido a distância do
núcleo de referência.
Pretende-se
dar
continuidade
em
estratégias de buscas
ativas articuladas com
o CRAS de referência.
Meta
proposta
não
alcançada do número
de
inscritos
e
de
frequência
dos
participantes.
Identificou-se
nas
buscas
ativas
realizadas pela Equipe
Técnica usuários que
ingressaram em escola
de período integral e
outros não foi possível
o contato telefônico
para informe do retorno
das
atividades.
Pretende-se
dar
continuidade
em
estratégias de buscas
ativas articuladas com
o CRAS de referência.
Meta
proposta
não
alcançada do número
de
inscritos
e
de
5

frequência
dos
participantes.
Foram
realizadas articulações
com o PAIF no que se
refere
aos
encaminhamentos dos
usuários
a
serem
atendidos por se tratar
de um mesmo público
alvo. Pretende-se dar
continuidade
em
estratégias de buscas
ativas articuladas com
o CRAS de referência.
Intergeraci
onal
(de 18 a 59
anos e
idosos)
CRAS Leste

TOTAL

25

13

13

115

76

76

X

Meta
proposta
não
alcançada do número
de
inscritos
e
de
frequência
dos
participantes.
Foram
realizadas
buscas
ativas
dos
usuários
encaminhados do CRAS
e parte destes não
realizaram
inscrição
conforme
orientados
por
motivo
desconhecido
pela
equipe. Pretende-se dar
continuidade
em
estratégias de buscas
ativas articuladas com
o CRAS de referência.

6- Atividades Técnicas Realizadas

Atividade

Profissional
Responsável

Relatórios Equipe Técnica

Equipe Técnica

Dia

Quantidade

Período de 13
a 31 Maio

(Relatório de
Atividades,
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Instrumental
e, Anexo)
Acolhida e recepção de
novos usuários

Equipe Técnica

Encaminhamento e
orientação para
atualização CAD Único

Equipe Técnica

Atendimento Técnico

Equipe Técnica

Período de 13
a 31 Maio

11

Articulação com a rede
socioassistencial

Equipe Técnica

Período de 13
a 31 Maio

05

Articulação com a rede de
educação

Equipe Técnica

28/05/2019

01

Mediação de conflitos

Equipe Técnica

22/05/2019

02

Período de 13
a 31 Maio
Período de 13
a 31 Maio

76
23

30/05/2019
Busca Ativa – Contato
Telefônico com usuários
encaminhados do CRAS
Contato Telefônico

Equipe Técnica

Período de 13
a 31 Maio

131

Equipe Técnica

Período de 13
a 31 Maio

08

Reunião

Órgão Gestor,
Representante
Legal e
Coordenadora
Técnica - INFAP
Órgão Gestor, CRAS
e Equipe SCFV
INFAP –
Representante
Legal, Psicólogo e
Equipe SCFV
Órgão Gestor,
Coordenadora
Técnica e Auxiliar
Administrativo SCFV
Coordenadora CRAS
e Coordenadora

03/05/2019

01

09/05/2019
10/07/2019

14/05/2019

15/05/2019

01
01

01

01
7

SCFV
Equipe SCFV –
Coordenação,Técnic
os, Orientadores
Sociais e
Facilitadores
Planejamento
Mensal
Equipe SCFV –
Coordenação,Técnic
os e Orientadores
Sociais
Planejamento
Semanal

01
17/05/2019

02
24/05/2019
31/05/2019

6.1 - Atividades Realizadas nos Grupos Referenciados ao CRAS Leste
FAIXA
TEMÁTICAS
ATIVIDADES
ETÁRIA
6 a 15 anos

TRABALHADAS
Acolhida
dos
Usuários
e
Familiares.
Apresentação do
S.C.F.V.

CRAS Leste – Acolhimento, roda de
conversa sobre o retorno do SCFV.
Dinâmica das “Qualidades Pessoais”.
Dinâmicas: “Eu sou... e você quem é?” e
“Trem da alegria”. Atividade de recorte
e
colagem
referente
aos
acontecimentos pessoais durante o
período de pausa do SCFV seguido de
apresentações das atividades.
- Na oficina de Artes Cênicas foram
realizadas atividades de acolhimento e,
apresentações
pessoais.
Jogo
dos
números
objetivando
trabalhar
aquecimento corporal, memorização e
atenção. Exercício teatral de foto-cena
visando trabalhar a criatividade e a
imaginação.
- Na oficina de Capoeira foram
realizadas atividades de aquecimento
tradicional e lúdico. Golpes de ataque e
defesa, ginga e roda de capoeira.
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São Camilo – Acolhimento, roda de
conversa sobre o retorno do SCFV,
compartilhamento de vivências durante
o período de pausa do SCFV. Dinâmica
das “Qualidades Pessoais”. Jogo de
perguntas e respostas (“Quest”).
- Na oficina de Capoeira foram
realizadas atividades de roda de
conversa interativa, atividades lúdicas e
recreativas, golpes de ataque e defesa,
atividade com instrumentos (pandeiro,
reco-reco).
- Na oficina de Artes Cênicas foram
realizadas atividades de acolhimento e,
apresentações
pessoais.
Jogo
dos
números visando trabalhar aquecimento
corporal, memorização e atenção.
Exercício
teatral
de
foto-cena
objetivando trabalhar a criatividade e a
imaginação.

Construção
Regras

Praça da Juventude – acolhimento,
roda de conversa sobre o retorno do
SCFV, apresentações, dinâmica das
“Qualidades
Pessoais”
e,
Leitura
reflexiva do texto – “A Aranha”.
- Na oficina de Capoeira foram
realizadas atividades de alongamento,
aquecimento, golpes de ataque e
defesa,
acrobacias
e,
história
e
significado da capoeira.
- Na oficina de Atividade Física foram
realizadas atividades de roda de
conversa interativa, brincadeira mímica
animal, queimada, músicas variadas
entre as atividades.
de CRAS Leste – Roda de com conversa,
elaboração
da
identidade
grupal,
construção das regras e combinados
(pontualidade, respeito, participação).
Jogo das possibilidades. Dinâmica do
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Animal.
- Na oficina de Artes Cênicas foram
realizadas atividades interativas: “Eu
Continuo...” (um participante começa o
desenho e o colega tem que continuar).
- Na oficina de Capoeira foram
realizadas atividades de aquecimento
tradicional e lúdico. Golpes de ataque e
defesa, ginga e roda de capoeira.
São Camilo – Roda de conversa sobre
Regras e Combinados (pontualidade,
respeito, participação).
- Na oficina de Capoeira foram
realizadas atividades de alongamento,
aquecimento,
atividades
lúdicas
(rio/riacho). Circuito funcional.
- Na oficina de Artes Cênicas foram
realizadas atividades interativas: “Eu
Continuo...” (um participante começa o
desenho e o colega tem que continuar).

15
anos

a

Praça da Juventude - Roda de
conversa sobre Regras e Combinados
(pontualidade, respeito, participação).
Confecção de cartaz com as regras e
combinados.
- Na oficina de Capoeira não foram
realizadas atividades por ausência de
usuários.
- Na oficina de Atividade Física foram
realizadas atividades de roda de
conversa para apresentação dos novos
usuários, brincadeiras diversas: dança
das cadeiras, bexigas ao céu, bexiga
amarrada aos pés, com músicas
diversas visando enfatizar a importância
do trabalho em equipe.
17 Acolhida
dos CRAS
Leste
–
Acolhimento,
Usuários
e apresentações da equipe de referência
Familiares.
e dos usuários, roda de conversa sobre
Apresentação do
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S.C.F.V.

Construção
Regras

de

Intergeraci
onal
Idosos

Acolhida
dos
Usuários
e
e
Familiares.
Apresentação do
S.C.F.V.

Construção
Regras

de

as novas propostas do SCFV. Dinâmica
das “Qualidades Pessoais”.
- Na oficina de Fotografia foram
realizadas atividades de primeiros
contatos com a câmera fotográfica,
iluminação, fotografia externa (solo e
conjunta),
fotografia
interna
(enquadramento).
CRAS Leste – Roda de conversa sobre
Regras e Combinados. Leitura reflexiva
do texto “A Raposa e o Lenhador”.
Dinâmica “Quem sou eu?”.
- Na oficina de Fotografia foram
realizadas atividades de fotografia de
produtos, edição com publicidade,
edição retrato, tratamento de pele e
finalização.
CRAS Leste – Acolhida, apresentação
da equipe e usuários. Roda de conversa
sobre o retorno do SCFV. Partilha de
vivências e expectativas. Dinâmica das
“Qualidades
Pessoais”
e,
leitura
reflexiva do texto – “A Aranha”.
- Na oficina de Atividade Física foram
realizadas roda de conversa para
interação e apresentações com músicas
variadas.
- Na oficina de Inclusão Digital foram
realizadas atividades relacionadas aos
primeiros contatos com o computador.
Vídeo Bráulio Bessa seguido de roda de
conversa.
CRAS Leste – Roda de conversa sobre
regras
e
combinados
(frequência,
horário,
participação,
respeito
ao
próximo e elaboração da identidade
grupal). Dinâmica com bexigas: “Quem
sou Eu?”.
- Na oficina de Atividade Física foram
realizadas atividades de aquecimento,
brincadeiras grupais, exercícios físicos,
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boliche humano e músicas variadas.
- Na oficina de Inclusão Digital foram
realizadas atividades referenciadas à
área de trabalho e seus componentes,
configuração,
personalização
e
mudança de plano de fundo.

7- Resultados Alcançados
- Parceria entre o Órgão Gestor e o INFAP para com o CRAS de Referência no
que se refere à disposição das metas propostas de usuários inscritos;
- Parceria na articulação socioassistencial entre Órgão Gestor, CRAS de
Referência e INFAP – (Equipe do SCFV) - nos encaminhamentos de usuários a
serem atendidos, oferta da disposição do espaço físico à equipe do SCFV;
compartilhamento de equipamentos e, parceria na transição da oferta da
alimentação aos usuários;
- União e fortalecimento do trabalho em equipe visando práticas colaborativas
e de apoio mútuo entre os profissionais;
- Estreitamento e fortalecimento da articulação entre os orientadores sociais e
facilitadores de oficinas visando práticas integradas em seus respectivos
grupos de referência;
- Construção coletiva de propostas do plano de ação e de planejamento das
atividades a serem desenvolvidas em todos os territórios;
- Compreensão de uma proposta singular com respeito às especificidades dos
perfis dos usuários de cada território proporcionando o conhecimento e o
crescimento

profissional

da

equipe

através

da

troca

de

experiências

vivenciadas;
- Houveram 131 usuários encaminhados do CRAS de referência, dentre estes
74 usuários retornaram ao SCFV após estratégia de buscas ativas (contato
telefônico) realizadas pela Equipe Técnica e, outros 02 usuários inscritos
procuraram pelo SCFV espontaneamente após divulgação realizada por
usuários já inscritos;
- Interação dos grupos de 6 a 10 anos e 11 a 15 anos nos núcleos referenciados
ao CRAS Leste;
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- Participação ativa e levantamento de expectativas dos usuários com a
retomada do SCFV;
- Participação ativa e levantamento de expectativas dos usuários com a
retomada do SCFV;
- Integração e inclusão social entre os usuários nas atividades propostas
visando a formação de vínculos, a identidade grupal, importância do trabalho
em equipe, da partilha e, do respeito ao próximo.

8- Profissionais que Atuaram no Serviço
Nome

Função

Carga
horária
semanal

Michele Roberta Castiglioni de
Coordenadora Técnica
Moraes

40h00

Angélica Siqueira

Auxiliar Administrativo

40h00

Psicólogo

30h00

Assistente Social

30h00

Laodicéia Risso Rodrigues

Orientadora Social

32h00

Mariana Camilo Flores

Orientadora Social

08h00

Igor
Henrique
Cavalcante
Rosiana Aparecida
Cardoso

Eugênio
da

Silva

Facilitador
de
04h30
Atividade Física
Facilitadora de Artes
Érika Aparecida Cândido
06h00
Cênicas
Fabiana dos Santos Sebastião Facilitadora
de
06h00
Moura
Capoeira
Facilitador
de
Gustavo Dearo Guerra
01h30
Fotografia
Facilitadora
de
Marlene França de Souza
01h30
Inclusão Digital
Rafael Lisboa Pinafo
Facilitador
de
03h00
Capoeira
Erivaldo Gouvea
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9 - Monitoramento e Avaliação do serviço
O monitoramento e avaliação foram feitos pela coordenadora técnica com a
equipe semanalmente, em visitas aos núcleos e reuniões de equipe, em
parceria com o Órgão Gestor e, o Instituto de Formação e Ação em Políticas
Sociais para Cidadania.

10 - Outras considerações
Ressalta-se que no período 03/05 à 10/05 houveram reuniões entre Órgão
Gestor, INFAP, CRAS e Equipe do SCFV para apresentação da equipe e da
proposta de trabalho. No período de 13/05 à 17/05 foram realizadas buscas
ativas por contato telefônico e inscrições de usuários encaminhados do CRAS.
No dia 20/06 iniciaram-se as atividades nos grupos.
Destaca-se que houveram solicitações de alterações técnicas por parte do
CRAS que foram autorizadas pelo Órgão Gestor e adaptadas junto à equipe do
SCFV no que diz respeito a mudança de dia de execução das oficinas do grupo
de 15 a 17 anos de quinta para terça-feira, uma vez que havia a oferta de dois
serviços no mesmo dia e horário para o mesmo público. Diante disso foi
necessário também a alteração da referência grupal do grupo de 15 a 17 anos
e 6 a 15 manhã do CRAS Leste entre as orientadoras sociais de forma a manter
a mesma carga horária mensal para as mesmas.
Também houveram solicitações de alterações técnicas por parte da OSC que
também foram autorizadas pelo Órgão Gestor no que se refere a inversão de
horários entre as oficinas socioeducativo e de fotografia no grupo de 15 a 17
anos e, entre as oficinas socioeducativo e de atividade física no grupo
intergeracional e idosos por razões estratégicas de trabalho, demanda
apresentada pelo grupo e, necessidade de adaptação da proposta de trabalho
aos demais serviços executados pelo profissional facilitador das oficinas
propostas.
Ressalta-se que segue em anexo fotos das atividades desenvolvidas no mês de
Maio.
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Mogi-Guaçu 10 de Junho de 2019.

Mozart Ladenthin Junior

ANEXO
Fotos de atividades desenvolvidas pela Equipe do SCFV nos núcleos
referenciados ao CRAS LESTE no mês de Maio.
- Reuniões de Equipe
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-Grupo de 6 a 15 anos, do núcleo CRAS Leste:

-Grupo de 6 a 15 anos, do C.C.S.C. Jd. São Camilo:
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- Grupo de 6 a 15 anos, do C.C.S.C. Praça da Juventude:
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-Grupo de 15 a 17 anos, do núcleo CRAS Leste:
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-Grupo Intergeracional e Idosos, do núcleo CRAS Leste:
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