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RELATÓRIO DE ATIVIDADE MENSAL 

SETEMBRO/2019 

Regiões dos CRAS NORTE 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 Norte: 

Segunda-feira das 08:00 às 11:00 / 13:30 às 16:30 

Quarta-feira das 13:30 às 16:30 

Quinta-feira das 08:00 às 11:00 
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CRAS Norte/ C.C.S.C. Martinho Prado: 

Terça-feira das 08:00 às 11:00 / 13:30 às 16:30 

Quinta-feira das 13:30 às 16:30 
 
CRAS Norte/C.C.S.C. Chácara Alvorada:  

Terça-feira das 08:00 às 11:00 / 13:30 às 16:30 

 

 

4.2- Local de Realização do Serviço  

CRAS Norte  

Endereço: Praça Augusto Rodrigues de Melo, s/n. – Jd. Ypê I  

Telefone: 3841-8460  

 
C.C.S.C da Chácaras Alvorada (referenciado ao CRAS Norte)  

Endereço: Rua Marcelina Catini Candido, nº341- Chácaras Alvorada  

Telefone: 3818-4622  
 
C.C.S.C. do Distrito de Martinho Prado Júnior (referenciado ao CRAS Norte)  

CRAS NORTE SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA 

08:00 às 11:00 6 a 15 ANOS 
Socioeducativo 
Artes Cênicas 

  INTERGERACIONAL 
Atividade Física 
Socioeducativo 

13:30 às 16:30 6 a 15 ANOS 
Socioeducativo 

Capoeira 

 15 a 17 ANOS 
Fotografia 

Socioeducativo 

 

C.C.S.C. MARTINHO 
PRADO 

 

08:00 às 11:00  
 
 
 

6 a 15 ANOS 
Socioeducativo 

Capoeira 

 6 a 15 ANOS 
Socioeducativo 
Atividade Física 

13:30 às 16:30  
 

6 a 15 ANOS 
Socioeducativo 

Capoeira 

 6 a 15 ANOS 
Socioeducativo 
Atividade Física 

C.C.S.C. CHÁCARA 
ALVORADA 

 

08:00 às 11:00  6 a 15 ANOS 
Socioeducativo 
Atividade Física 

  

13:30 às 16:30  6 a 15 ANOS 
Socioeducativo 
Atividade Física 
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Endereço: Hermínio Costa, nº 114- Martinho Prado Jr. 

Telefone: 3841-1600  

 

4.3 - Abrangência Territorial 

Regiões dos CRAS Norte 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 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. 
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4.6-Meta Proposta no Plano de Ação  

Região do CRAS Norte: 140 usuários em 10 grupos.  

 

5- Meta Alcançada 

FAIXA ETÁRIA 
META 

PROPOSTA 
(Número) 

NÚMEROS 
DE 

INSCRITOS 

 
NÚMERO DE 
FREQUÊNCIA 

DOS 
PARTICIPANTES 

 
META 

ALCANÇADA 
 

 
OBS. / JUSTIFICATIVA 

 

 SIM NÃO  

De 06 a 15 anos       

CRAS Norte 25 32 27 X  Meta proposta alcançada do 
número de inscritos e de 
frequência dos participantes. 

Martinho Prado 60 35 66 X  Meta proposta alcançada do 
número de inscritos e de 
frequência dos participantes, 
uma vez que, as atividades 
são desenvolvidas duas vezes 
na semana com os mesmos 
usuários. 

Chácara 
Alvorada 

20 16 15  X Meta proposta não alcançada 
do número de inscritos e de 
frequência dos participantes. 
Ressalta-se que houve 
aumento significativo advindo 
das intervenções e estratégias 
de buscas ativas da equipe 
técnica.  

De 15 a 17 anos       

CRAS Norte 10 11 10 X  Meta proposta alcançada do 
número de inscritos e de 
frequência dos participantes. 

Intergeracional 
(de 18 a 59 

anos e idosos) 
  

    
 

CRAS Norte 
 

25 29 26 X  Meta proposta alcançada do 
número de inscritos e de 
frequência dos participantes. 

TOTAL 140 123 144 X  Meta proposta de usuários 
participantes alcançada e 
superada à meta proposta em 
edital. 
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6- Atividades Técnicas Realizadas 

Atividade 
Profissional 
Responsável 

Dia 

 
 

Quantidade 

 

Relatórios Equipe Técnica Equipe Técnica 
 

 
 
 

Período de 01 a 
30 Setembro 

02 
(Relatório de 
Atividades, 

Instrumental e, 
Anexo) 

Acolhida e recepção de novos 

usuários 

Equipe Técnica 
 
 

Período de 01 a 

30 de Setembro 

08 

Desligamentos Equipe Técnica 
 
 

Período de 01 a 

30 de Setembro 

07 

Encaminhamento e orientação 

para atualização CAD Único 

Equipe Técnica Período de 01 a 

30 de Setembro 

02 

Atualização de Prontuários Equipe Técnica Período de 01 a 

30 de Setembro 

05 

Atendimento Psicossocial Equipe Técnica 16/09/2019 01 

Atendimento Técnico à Usuários Equipe Técnica Período de 01 a 

30 de Setembro 

07 

Atendimento Técnico às Famílias 

de Usuários 

Equipe Técnica Período de 01 a 

30 de Setembro 

01 

Articulação com a Rede 

Socioassistencial 

Equipe Técnica Período de 01 a 

30 de Setembro 

32 

Articulação com COMID Equipe Técnica Período de 01 a 

30 de Setembro 

05 

Articulação com a Rede de Saúde Equipe Técnica Período de 01 a 

30 de Setembro 

02 

Articulação Acesso Cultural Equipe Técnica 17/09/2019 

23/09/2019 

02 
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Acesso Cultural (Expoflora) Equipe Técnica Período de 01 a 

30 de Setembro 

01 

Mediação de Conflitos Equipe Técnica Período de 01 a 

30 de Setembro 

01 

Busca Ativa de novos usuários Equipe Técnica Período de 01 a 

30 de Setembro 

13 

Busca Ativa de usuários faltosos Equipe Técnica Período de 01 a 

30 de Setembro 

08 

Contato com Famílias Equipe Técnica Período de 01 a 

30 de Setembro 

04 

Contato telefônico diversos Equipe Técnica Período de 01 a 

30 de Setembro 

05 

Reunião Reunião com Órgão 
Gestor, Coordenadora e 

Psicólogo SCFV 

11/09/2019 01 

 Equipe SCFV – 
Coordenação, Técnicos e 

Orientadores Sociais 
Planejamento Semanal 

 

06/09/2019 

27/09/2019 

 

02 

 Equipe SCFV – 
Coordenação,Técnicos, 
Orientadores Sociais e 

Facilitadores 
Planejamento Mensal 

13/09/2019 

 

01 

 Coordenadora do CRAS 
e Coordenadora do SCFV 

16/09/2019 01 

 Reunião de Rede 
Territorial 

24/09/2019 01 

 
Reunião PAIF e SCFV 

11/09/2019 

24/09/2019 

02 
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6.1 - Atividades Realizadas nos Grupos Referenciados ao CRAS Norte 

FAIXA ETÁRIA TEMÁTICAS 
TRABALHADAS 

ATIVIDADES 

6 a 15 anos Internet e Saúde Mental CRAS Norte –   Roda de conversa temática; vídeos 
curta metragem: “Viciados em celulares”, “Você 
está perdido no mundo, como eu”; atividades de 
recortes e colagem de revistas em cartazes. Filme: 
“EMOJI” (avanços tecnológicos). 
 - Na oficina de Artes Cênicas foram realizados 
atividades como: “Jogo dos Números” (atenção, 
memorização e agilidade); “Stop Folha” (raciocínio 
rápido e escrita) e exercícios cênicos.  
- Na oficina de Capoeira foram realizadas 
atividades de alongamento, aquecimento, roda de 
capoeira, técnicas de golpes (coordenação 
motora, concentração, equilíbrio).  
Martinho Prado – Roda de conversa temática. 
Vídeos curta metragem: “Viciados em celulares”, 
“Você está perdido no mundo, como eu” e o Filme: 
“EMOJI” (avanços tecnológicos). 
 - Na oficina de Capoeira foram realizados “Jogos 
de Capoeira” e jogos diversos. 
- Na oficina de Atividade Física foram realizados 
atividades de queimada, boxe, forca, “socobol” 
adaptados a temática.  
Chácara Alvorada – Roda de conversa temática. 
Confecções de cartazes temáticos.  
- Na oficina de Atividade Física foram realizadas 
atividades de queimada, brincadeiras com 
sopro(bolas), dança da cadeira, pega bandeira e 
forca relacionado a temática. 

 Deficiência e Inclusão 
Social 

CRAS Norte – Roda de conversa temática. Vídeos 
curta metragem: “O presente”, “Cordas”.  
  - Na oficina de Artes Cênicas foram realizados 
dinâmicas adaptadas “Olhos vendados”, “Escrita 
com os olhos vendados” (locomoção, 
acessibilidade).  
  - Na oficina de Capoeira foram realizados 
atividades de capoeira adaptadas à temática 
como: deslocamentos, triângulos e percursos com 
utilização de cones e cadeiras. 
Martinho Prado – Roda de conversa temática. 
Vídeos curta metragem: “O presente”, “Cordas”. 
  - Na oficina de artes cênicas foram realizadas 
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atividades de acolhida e combinados, seguido de 
dinâmicas como: “Marcha Cega”, “Escrita olhos 
vendados” (criatividade e adaptação). 
 - Na oficina de Atividade Física foram realizados 
atividades como vôlei adaptados a temática 
(mobilidade e adaptação). 
Chácara Alvorada – Vídeo  curta metragem “ Dicas 
de convivência  com  a pessoa com deficiência”, 
seguido de roda de conversa temática. 

- Dinâmica adaptada: “Mitos e Verdades” 
(conhecimento). 
- Na oficina de Atividade Física foram realizadas 
atividades inclusivas adaptados a temática como: 
circuito e vôlei (deficiência física, auditiva e visual). 

 Convivência Social no 
Contexto Educacional 

CRAS Norte –   Roda de conversa temática.     
Desenho montagem de histórias em quadrinhos. 
- Na oficina de Artes Cênicas foram realizadas 
atividades de: “Jogo dos Números” (trabalho em 
equipe, memorização e atenção). 
- Na oficina de Capoeira foram realizados 
atividades de flexibilidade (força, alongamentos e 
golpes), com musicalidade desenvolvendo ritmos 
e a memorização. 
Martinho Prado –   Roda de conversa temática. 
Filme: “De repente uma família”. 
- Na oficina de Capoeira de artes cênicas foram 
realizados atividades como: “Foto Cenas 
Temático”, “Stop” (agilidade, raciocínio e 
coordenação motora). 
- Na oficina de Atividade Física foram realizadas 
atividades com bola (corporal, atenção, 
deslocamento e trabalho em equipe). 
Chácara Alvorada – Roda de conversa temática.      
“Semáforo dos Sentimentos” (convivência social e 
sentimentos). 
- Na oficina de Atividade Física foram realizadas 
atividades de: boxe, raquete e jogos diversos.  

15 a 17 anos Internet e Saúde Mental CRAS Norte – Roda de conversa temática. Vídeos 
curta metragem: “Viciados em Celulares”, “Você 
está perdido no mundo, assim como eu?”, 
Atividade de relaxamento com musicalidade 
(saúde física, mental e emocional).  
- Na oficina de Fotografia foram realizados 
construção de frases dos usuários alusivo à 
campanha “Setembro Amarelo”, seguidos de 
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mobilização dentro CRAS, através de distribuições 
das frases ao público usuários do CRAS.  

 Deficiência e Inclusão 
Digital 

CRAS Norte – Roda de conversa temática. Vídeos 
curta metragem: “O presente”, “Cordas”. 
- Na oficina de Fotografia   foram realizadas 
atividades desenvolvendo as seguintes percepções 
(tato, olfato, sons e visão).  

 Convivência Social no 
Contexto Educacional 

CRAS Norte – Roda de conversa temática. 
Dinâmicas adaptadas: “Para quem você tirar o 
chapéu” (relacionamento interpessoal, convívio 
social, flexibilidade, autodesenvolvimento e auto 
estima). 
- Na oficina de Fotografia foram realizados 
atividades externas como caminhada fotográfica 
ao entorno do CRAS. 

“Intergeracional 

e Idosos 

Internet e Saúde Mental CRAS Norte – Roda de conversa temática. Na 
oficina de Atividade Física foram realizadas 
atividades   externas de caminhada, alongamento, 
exercícios físicos, dança solta e relaxamento.  

 Pré – Conferência 
Municipal de Assistência 

Social 

CRAS Norte – Participação ativa dos usuários na 
Pré Conferência Municipal de Assistência Social de 
Mogi Guaçu realizado no dia 12/09/2019 no 
Auditório do CRAS Norte. 

 Deficiência e Inclusão 
Social 

CRAS Norte –   Roda de conversa temática.  

Dinâmicas: Inclusão Social – (mobilização   e 
adaptação). 
 - Na oficina de Atividade Física foram realizadas 
atividades de caminhadas, exercícios físicos 
adaptados a temática.  

 Acesso Cultural 
(Expoflora) 

CRAS Norte –   Participação ativa dos usuários   ao 
acesso cultural realizado no dia 20/09/2019 
Expoflora /Holambra. 

 Convivência Social no 
Contexto Educacional 

CRAS Norte –   Roda de conversa temática.   
- Na oficina de Atividade Física foram realizadas 
atividades de alongamento, exercícios físicos e 
dança solta. 
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7- Resultados Alcançados 

- No mês de Setembro foi realizado o desligamento do facilitador de capoeira de referência ao 

núcleo de Martinho Prado devido necessidade de substituição das atividades ofertadas, havendo 

disponibilidade imediata do profissional facilitador de artes cênicas de referência ao núcleo do CRAS 

Norte para dar andamento nas atividades propostas no núcleo.  

 
- Considera-se satisfatória a meta geral alcançada nos núcleos referenciados ao CRAS Norte, uma 

vez que foi superada a meta proposta em edital.  No mês anterior, no núcleo da Chácara Alvorada, 

foram realizadas articulações de busca ativa de novos usuários com a rede socioassistencial e 

territorial, propiciando o crescimento do grupo já existente. Desse modo, a equipe técnica obteve 

êxito na parceria com o Lar de Maria mediante demanda reprimida compartilhada pelo Serviço, 

inserindo 05 novos usuários, que por sua vez, apresentaram-se com frequência participativa, 

contribuindo para aumento significativo e aproximado da meta proposta pelo edital. Ressalva-se 

ainda a existência de demanda reprimida no núcleo de Martinho Prado, dentre a qual a equipe 

técnica vem traçando estratégias de inclusão mediante desligamentos de usuários inscritos e não 

participantes por motivos diversos. 

 

- Dentre as temáticas trabalhadas, foi possível observar que os objetivos esperados, no plano de 

ação referenciado ao mês de Setembro, foram alcançados.  Observou-se nas ações concernentes a 

internet e saúde mental a importância dos avanços tecnológicos no cotidiano, mas a deficiência e a 

problemática quando ocorre o uso errôneo e suas consequências para a saúde mental. Houve 

interação dos usuários e interesse pela ampliação do universo informacional referente as síndromes 

e transtornos da era digital. Os usuários verbalizaram citações de trocas de vivências nos grupos.  Já 

em relação a deficiência e inclusão social compartilhou–se as adversidades, a empatia e o respeito 

a pessoa com deficiência, inclusive nas realizações das atividades os usuários destacaram as 

dificuldades de locomoção e acessibilidade sugerindo propostas de atividades inclusivas nas escolas 

e nos demais contextos para que haja participação de todos. Também destacou-se a importância 

do convívio social e comunitário, a compreensão da convivência social no contexto educacional, a 

permanência no contexto escolar e do conhecimento informacional com ênfase no projeto de vida 
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pessoal. Ressalta-se que houve participação ativa e satisfatória em todas atividades propostas em 

articulação com a equipe de referência. 

 
- Participação ativa dos usuários do grupo intergeracional e idosos na Pré-Conferência de Assistência 

Social realizado no dia 12/09/2019 no CRAS Norte, representado pela colaboradora do Conselho 

Municipal da Assistência Social (CMAS), na abordagem de levantamento de propostas e convite à  

XII Conferência Municipal de Assistência Social de Mogi Guaçu - Tema: “Assistência Social é um 

Direito: Evolução e Desafios do SUAS no Estado de São Paulo” a ser realizado dia 27/09/2019 no 

auditório da Federação das Entidades Assistenciais Guaçuanas (FEAG) em parceria com a Secretaria 

de Promoção Social de Mogi Guaçu. 

 
- Participação ativa e retorno positivo dos usuários do grupo intergeracional e idosos referente 

acesso cultural realizado no dia 20/09/2019 à “Expoflora” em Holambra, o qual proporcionou 

vivências artísticas e culturais de interação entre os grupos intergeracionais e idosos do CRAS Norte, 

Sul e Leste. Dessa forma, a equipe técnica vem realizando novas articulações de acesso cultural 

cortesia à todos os grupos referenciados.  

 

- Deu-se continuidade no estudo de fundamentações teóricas em capacitação de equipe nas 

reuniões de planejamento mensal objetivando ofertar aos nossos usuários um trabalho de 

referência por excelência. Como proposta para este segundo encontro de capacitação de equipe, 

objetivou-se, a princípio, ressaltar a importância das articulações de equipe e com a rede, diante do 

qual foi realizada dinâmica de grupo “A Ilha do Tesouro” seguido da apresentação teórica do fluxo 

dos encaminhamentos; articulação de rede socioassistencial; referência e contrarreferência entre 

os serviços de proteção básica e especial (SCFV, PAIF e PAEFI); público alvo; 11 critérios de situações 

prioritárias; e como proposta final foi compartilhado o vídeo “A Ilha” destinado a reflexão da 

importância dos cuidados voltados à saúde mental da equipe de referência diante das demandas 

apresentadas e vivenciadas. Considera-se que foi de grande valia a capacitação de equipe, no 

entanto foram encontradas dificuldades em relação à administração do tempo (carga horária dos 

facilitadores) para estudo, planejamento mensal e discussão de casos.  
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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 

Neste mês foi identificado pela equipe técnica a necessidade de substituição da atividade de 

capoeira pela atividade de artes cênicas no núcleo de Martinho Prado às terças-feiras, conforme 

8- Profissionais que Atuaram no Serviço  

Nome Função 
Carga horária 

semanal 

Michele Roberta Castiglioni de Moraes Coordenadora Técnica 40h00 

Angélica Siqueira Auxiliar Administrativo 40h00 

Igor Henrique Eugênio Cavalcante Psicólogo 30h00 

Rosiana Aparecida da Silva Cardoso Assistente Social 30h00 

Eder Almelim Orientador Social 32h00 

Mariana Camilo Flores Orientadora Social 12h00 

Erivaldo Gouvea 
Facilitador de Atividade 
Física 

01h30 

Érika Aparecida Cândido 
Facilitadora de Artes 
Cênicas 

03h00 

Fabiana dos Santos Sebastião Moura Facilitadora de Capoeira 03h00 

Gustavo Dearo Guerra Facilitador de Fotografia 01h30 

Ludmila Innarelli  
 

Facilitadora de Atividade 
Física 

12h00 

Erika Aparecida Cândido Facilitador de Artes Cênicas 09h00 
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autorização do Órgão Gestor, mediante apresentação de intercorrências e de pesquisa de 

levantamento de interesse dos usuários. Identificou-se a necessidade de aumento de carga horária 

de facilitadores no que diz respeito as reuniões de equipe para planejamento mensal, capacitação 

de equipe e discussão de casos.  

Ressalta-se que segue em anexo fotos das atividades desenvolvidas no mês de Setembro. 

 
 
 
 

Mogi-Guaçu, 10 de Setembro de 2019. 
 

 

 

 

 
Mozart Ladenthin Junior        Michele Roberta Castiglioni de Moraes 
Presidente / Representante Legal              Coordenadora Técnica  

   CRP 06/90689 
 
 
 
 
 
 
Igor Henrique Eugênio Cavalcante       Rosiana Aparecida da Silva Cardoso 
Psicólogo           Assistente Social                    
CRP 06/152990         CRESS 50.904                                                     
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ANEXO 
Fotos de atividades desenvolvidas pela Equipe do SCFV nos núcleos referenciados ao CRAS Norte 

no mês de Setembro  
- Reuniões de Equipe - Planejamento Semanal 

       
 

    - Reunião de Equipe - Planejamento Semanal e Capacitação de Equipe.   
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-Grupo de 6 a 15 anos, do núcleo CRAS Norte:  
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  -Grupo de 6 a 15 anos – C.C.S.C. Martinho Prado      
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- Grupo de 6 a 15 anos – C.C.S.C. Chácara Alvorada    
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-Grupo de 15 a 17 anos - CRAS Norte  
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- Grupo Intergeracional e Idosos - CRAS Norte 
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- “Pré Conferência Municipal da Assistencia  Social” no CRAS Norte. 
 

         
     

- “Acesso cultural Intergeracional” (Expoflora Holambra). 
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