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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 
Referência: agosto a dezembro de 2020 

1 - Identificação 

1.1 - Nome Completo da OSC: Instituto de Formação e Ação em Políticas Sociais 
para Cidadania 

1.2 – Endereço: Rua General Lamartine, 2G – Vila Matilde, São Paulo – SP. 

1.3 - Telefone: (11) 2684-0980 Fax (11) 2129-6992 E-mail: infap.org@hotmail.com 

1.4 – CNPJ: 02.257.969/0001-78 
 

2 – Representante Legal 

Nome Completo: Mozart Ladenthin Junior 
Telefone: (11) 2684-0980 
E-mail: mozartlj@yahoo.com.br 
 

3 – Técnico Responsável 

Nome Completo: Vera Lourdes Gonçalves  
 

4 – Serviços da Parceria 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Serviço de Proteção Social 
Básica. 
 

4.1 – Dias e Horários de Funcionamento 

Atividade Dias da Semana Horários 

Planilha com horários de trabalho e local no relatório individual 
 

4.2 – Abrangência Territorial 

Município de Mairiporã 
 

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 encaminhadas. 
 

4.4 - Objetivos 

Oferecer oficinas socioeducativas para crianças, adolescentes, adultos e idosos, em 
situação de vulnerabilidade e risco social, por meio do desenvolvimento de suas 
potencialidades, bem como favorecer aquisições para a conquista da autonomia, do 
protagonismo e da cidadania. 
 

5 – Metas Propostas 

Considerando a demanda já existente e identificada no Município, a OSC manterá o 
atendimento de até 500 usuários/mês no total de 25 grupos nos Centros de 
Referências de Assistência Social - CRAS Parque Petrópolis, Terra Preta e Jardim 
Leonor. Centro de Convivência da Criança e do Adolescente - CCCA – Jardim 
Fernão Dias e Centro Comunitário Mara Siaulys – Corumbá 
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6 – Atividades Realizadas 

 
Mês de agosto/2020 
- Continuidade no contato telefônico aos usuários que participavam do Serviço, 
anteriormente a interrupção das atividades. - Inclusão dos usuários nos grupos de 
WhatsApp, conforme inscrição das oficinas. - Reunião com equipe de facilitadores e 
equipe técnica para realização de planejamento dos temas a serem abordados nas 
oficinas. - Elaboração e edição de vídeos aulas das diversas oficinas. - Início das 
atividades virtuais através do WhatsApp. - Postagem do primeiro tema de encontro 
socioeducativo - Optou se no primeiro momento não utilizar a plataforma digital 
especifica para as atividades devido à dificuldade de acesso dos participantes, no 
que se trata ao acesso virtual. - Busca ativa de usuários que não possuem acesso a 
internet, principalmente os idosos. - Inicio do atendimento presencial nos polos de 
atendimento, principalmente para os participantes que não possuem acesso à 
internet, com número reduzido de participantes, respeitando as recomendações da 
Organização Mundial da Saúde em relação a Pandemia. - Criação do canal do You 
tube, para postagem dos vídeos e facilitar o acesso dos participantes - Canal SCFV 
Mairiporã - Entrega de Kit lanches e material para as oficinas. 
 
Mês de setembro/2020 
- Continuidade no contato telefônico aos usuários que participavam do Serviço, 
anteriormente a interrupção das atividades. - Inclusão dos usuários nos grupos de 
WhatsApp, conforme inscrição das oficinas. - Reunião com equipe de facilitadores e 
equipe técnica para realização de planejamento dos temas a serem abordados nas 
oficinas. - Elaboração e edição de vídeos aulas das diversas oficinas. - 
Desenvolvimento de atividades virtuais através do WhatsApp. - Postagem do tema 
socioeducativo – Setembro Amarelo - Busca ativa de usuários que não possuem 
acesso a internet, principalmente os idosos. - Continuidade no atendimento 
presencial nos polos de atendimento, principalmente para os participantes que não 
possuem acesso à internet, com número reduzido de participantes, respeitando as 
recomendações da Organização Mundial da Saúde em relação a Pandemia. - 
Postagem dos vídeos no canal do You tube , com acesso dos participantes - Canal 
SCFV Mairiporã – 
https://www.youtube.com/channel/UCk1pZWDWGfzMSKz4OczH27A - Entrega de 
Kit lanches e material para as oficinas. - Dicas socioeducativas virtuais todas as 
segundas feiras. 
 
Mês de outubro/2020 
- Continuidade no contato telefônico aos usuários que participavam do Serviço, 
anteriormente a interrupção das atividades. - Inclusão dos usuários nos grupos de 
WhatsApp, conforme inscrição das oficinas. 3/ 16 - Reunião com equipe de 
facilitadores e equipe técnica para realização de planejamento dos temas a serem 
abordados nas oficinas. - Elaboração e edição de vídeos aulas das diversas 
oficinas. - Desenvolvimento de atividades virtuais através do WhatsApp. - Postagem 
do tema socioeducativo – Outubro Rosa - Busca ativa de usuários que não 
possuem acesso a internet, principalmente os idosos. - Continuidade no 
atendimento presencial nos polos de atendimento, principalmente para os 
participantes que não possuem acesso à internet, com número reduzido de 
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participantes, respeitando as recomendações da Organização Mundial da Saúde 
em relação a Pandemia. - Postagem dos vídeos no canal do You tube , com acesso 
dos participantes - Canal SCFV Mairiporã – 
https://www.youtube.com/channel/UCk1pZWDWGfzMSKz4OczH27A - Entrega de 
Kit lanches e material para as oficinas. - Dicas socioeducativas virtuais todas as 
segundas feiras - Reunião virtual através da plataforma Meet, com participantes de 
cada Oficina. 
 
Mês de novembro/2020 
- Continuidade no contato telefônico aos usuários que participavam do Serviço, 
anteriormente a interrupção das atividades; - Inclusão dos usuários nos grupos de 
WhatsApp, conforme inscrições das oficinas; - Reunião com equipe de facilitadores 
e equipe técnica para realização de planejamento das temáticas a serem abordados 
nas oficinas; - Elaboração e edição de vídeos aulas das diversas oficinas; - 
Desenvolvimento de atividades virtuais através do WhatsApp; - Postagem do tema 
socioeducativo – Masculinidade- Novembro Azul; - Busca ativa de usuários, por 
meio de visitas domiciliares que não possuem acesso à internet, principalmente os 
idosos; - Continuidade no atendimento presencial nos polos de atendimento, 
sobretudo aos participantes que não possuem acesso à internet, com número 
reduzido de usuários, respeitando as recomendações da Organização Mundial da 
Saúde em relação a Pandemia; - Postagem dos vídeos no canal do Youtube, com 
acesso dos participantes - Canal SCFV. Mairiporã – 
https://www.youtube.com/channel/UCk1pZWDWGfzMSKz4OczH27A; - Entrega de 
Kit lanches e materiais para as oficinas; - Dicas socioeducativas virtuais todas às 
segundas-feiras; - Reunião virtual através da plataforma Meet, trabalhando temas 
transversais com o público de cada Oficina. 
 
Mês de dezembro/2020 
- Continuidade no contato telefônico aos usuários que participavam do Serviço, 
anteriormente a interrupção das atividades; - Inclusão dos usuários nos grupos de 
WhatsApp, conforme inscrições das oficinas; - Reunião com equipe de facilitadores 
e equipe técnica para realização de planejamento das temáticas a serem abordados 
nas oficinas; - Elaboração e edição de vídeos aulas das diversas oficinas; - 
Desenvolvimento de atividades virtuais através do WhatsApp; - Postagem do tema 
socioeducativo – Família e sua diversidade, Natal e suas possibilidades; - Busca 
ativa de usuários, por meio de visitas domiciliares que não possuem acesso a 
internet, principalmente os idosos; - Continuidade no atendimento presencial nos 
polos de atendimento, sobretudo aos participantes que não possuem acesso à 
internet, com número reduzido de usuários, respeitando as recomendações da 
Organização Mundial da Saúde em relação a Pandemia; - Postagem dos vídeos no 
canal do Youtube, com acesso dos participantes - Canal SCFV. Mairiporã – 
https://www.youtube.com/channel/UCk1pZWDWGfzMSKz4OczH27A; - Entrega de 
Kit lanches e materiais para as oficinas; - Dicas socioeducativas virtuais todas às 
segundas-feiras; - Reunião virtual através da plataforma Meet, trabalhando temas 
transversais com o público de cada Oficina. 
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7 – Metas Alcançadas 

- Diante a pandemia foi elaborada uma metodologia para as atividades em formato 
virtual; 
- Inclusão de participantes; 
- Vinculação ao serviço, mesmo diante do contexto de pandemia, sendo necessária 
realizar em sua grande maioria o trabalho online;  
- Interação e troca de experiência entre os usuários. 
 

8 – Profissionais que atuaram no serviço 

Nome Completo Função 

Vera de Lourdes Gonçalves Coordenadora 

Camila Scigliano Leite Assistente Social 

Silvia Rozendo Bezerra Psicóloga 

Igor Pinheiro Barbosa Facilitador - Teatro 

Alcina Alves Silva Facilitadora – Artesanato/reciclagem 

Dandara Francisca Martinho da Luz Facilitadora – Dança 

Emerson Audalio Silva Facilitador – Graffiti 

Vanilde Antunes Bahia Facilitador - Artesanato/reciclagem 

Hugo Felipe Adescenco Inocente Facilitador - Informática 
 

9 – Monitoramento e Avaliação dos Serviços 

O monitoramento será constituído de acompanhamento sistemático das atividades 
desenvolvidas, envolvendo reuniões periódicas, relatórios mensais elaborados pela 
equipe técnica, e participação in loco nas atividades, além de pesquisa junto aos 
usuários participantes. Acompanhamento do plano de trabalho com supervisões 
diretas e indiretas, sempre considerando e analisando os indicadores e o alcance 
das metas quantitativas e qualitativas. 
 

Mairiporã, 30 de dezembro de 2020 

                                                                    
Vera de Lourdes Gonçalves                                                                             Camila Scigliano Leite 
       Coordenadora                                                                                            Assistente Social 
        CRESS 20353                                                                                                        CRESS 52012 

 

 
Silvia Rozendo Bezerra 

Psicóloga 
CRP 06/100 


