Centro de Atendimento Sócio Educativo- CASE
Sede Administrativa
Rua: Benedito Bonzon Penteado, 615
Tel: (19) 34355085/25325184
coordenacao.case@educandopeloesporte.com.br
semdes.case@piracicaba.sp.gov.br

Consubstânciado
Jan/2016
1- Analise o grau de participação do usuário nas várias etapas, inclusive na avaliação do
serviço:
O mês de janeiro tem a características de ser um mês de muitas faltas, pois muitas crianças e
adolescentes nesse período se deslocam de suas casas, para ir visitar e curtir os dias de férias
escolares em casas de parentes.
Embora seja um mês característico, fechamos nossa frequência assim com 26% de faltas
injustificadas, 12% de Justificadas e 63% de participação.
Segue a abaixo os dados das unidades:
Unidade Pque Orlanda teve 30% de faltas injustificadas, 10% de Justificadas e 63% de
participação;
Unidade Algodoal teve 35% de faltas injustificadas, 16% de Justificadas e 49% de participação;
Unidade Bosques dos Lenheiros teve 29% de faltas injustificadas, 07% de Justificadas e 64% de
participação;
Unidade Jaraguá teve 24% de faltas injustificadas, 18% de Justificadas e 58% de participação;
Unidade do Pque dos Sábias teve 12 % de faltas injustificadas, 14% de Justificadas e 74% de
participação;
Unidade do Jdim Itapuã teve 30 % de faltas injustificadas, 5% de Justificadas e 65% de
participação;
Unidade do Jdim Oriente teve 20 % de faltas injustificadas, 16% de Justificadas e 64% de
participação;
Unidade do Pacaembu teve 26 % de faltas injustificadas, 12% de Justificadas e 63% de
participação.
2- Avaliação
a) Temática Trabalhada :
Esse mês trabalhamos o sub eixo “recreação”, no qual sinalizamos a importância do brincar, tendo
em vista que o brincar proporciona às crianças e adolescentes o desenvolvimento de habilidades
motoras, visuais, sensoriais e sociais, no qual abordamos os seguintes temas nas atividades e em
rodas de conversa:
Brincadeiras antigas, tradicionais e atuais;
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Brincadeiras em rios e suas consequências;
Jogos e Regras;
Higiene pessoal.
Ressaltando que os temas trabalhados foram de extrema importância para os nossos educandos,
visto que muitas crianças deixam de lado o seu lado infantil, e com as atividades citadas acima as
equipes observaram o quanto foi significativo, pois a ideia de trabalhar esse eixo foi para
resignificar a importância do brincar, permitindo o estimulo da imaginação e também de inclusão
dos mesmo nos grupos, fortalecendo a convivência grupal de faixa etárias diferente/iguais.
b) Atividade Desenvolvida:
Desenvolvemos brincadeiras (antigas, tradicionais e atuais) e jogo nas unidades, atividades
recreativas e competitivas, atividades ao entorno da unidade (campo de areia, campão e
parquinhos), momentos esse de aprendizagem, prazer e descontração das crianças e adolescentes ,
visto que algumas unidades criaram atividades diferenciadas nesse mês, para atrair e manter à
participação dos educandos, assim como a parceria que o CASE tem à alguns anos com a
Secretaria Municipal de Esporte- SELAM, que garantiu três vezes durante esse mês a participação
das crianças e adolescentes em clubes com piscinas, promovendo assim a inclusão social de todos.
c) Metodologia Utilizada:
Utilizamos rodas de conversa, atividades internas e externas, assim como brincadeiras diversas.
Realizamos passeios em alguns clubes da cidade, assim como atividades no Ginásio Municipal de
Esportes.
Identificamos que as atividades lúdicas deste mês permitiram que os educandos se socializassem e
através das brincadeiras, desenvolvessem hábitos de convivência grupal.
d-) Objetivo:
Conseguimos alcançar nossos objetivos estabelecidos, pois desenvolvemos através das atividades
ofertadas a coordenação motora e expressão corporal, assim como o convívio em grupo,
estabelecendo e fortalecendo as regras de jogos e proporcionamos a troca de ideias e experiências.
Todas as unidades conseguiram desenvolver as brincadeiras tradicionais e modernas, assim como
estimular através das mesmas o respeito à diversidade e a criatividade das crianças e adolescentes.
3- Analise se alcançou algum avanço no período de execução, tendo como base os resultados
esperados pelo projeto:
Complementamos as ações da família e da comunidade na proteção e no desenvolvimento de
crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais através dos seguintes
atendimentos:
 148 atendimento nas unidades;
 159 atendimentos telefônicos;
 41 famílias inscritas foram visitadas.
Asseguramos espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo através das rodas de
conversa, dinâmicas grupais, atividades pedagógicas, artísticas, culturais, esportivas e de lazer,
visto que fechamos com 63% de participação, mesmo se tratando de um mês de férias.
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Possibilitamos a ampliação do universo informacional, artístico e cultural , bem como estimulamos
o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e proporcionamos à formação cidadã
com a atividade externa denominada “Projeto Férias”, na qual levamos todos os presentes para
desfrutar de banhos de piscinas em alguns clubes da cidade, assim como realização de atividades
lúdicas no Ginásio Municipal do Município.
Estimulamos a participação na vida pública do território e desenvolvemos competências para a
compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo através das rodas de conversas
temáticas, na qual abrimos escuta e mediamos diversos temas com as crianças e adolescentes
promovendo em espaço de conhecimento e senso critico.
Nesse mês não conseguimos entrar em contato com as escolas para contribuir para a inserção,
reinserção e permanência no sistema educacional em função do recesso escolar.
Garantimos a formação continuada da equipe visando um atendimento de qualidade às crianças e
adolescente através das reuniões semanais da equipe de coordenadoras com coordenação geral para
discutir sobre práticas diárias, rotina do atendimento, esclarecimentos e orientações sobre casos
pontuais, assim como reuniões diárias das equipes executoras na condução, avaliação e
planejamento das atividades.
Ressaltando que esse mês realizamos o nosso primeiro encontro co todos os membros da equipe.
4- Facilitadores para o alcance dos objetivos propostos pelo serviço:






Parceria com outra secretaria (SELAM);
Compra de roupas de banho para os beneficiários (projeto Janeirão);
Espaço para planejar (encontro das equipes);
Planejamentos com foco nas atividades lúdicas em mês de férias;
Equipe disposta a realização das atividades estabelecidas (projeto Janeirão).

5- Dificultadores para o alcance dos objetivos propostos pelo serviço:
Espaço de trabalho com as crianças e adolescentes com manutenção básicas não realizadas,
e quando realizadas mal feitas, tais como :
 corte de grama;
 recolocação de pisos;
 frios elétricos expostos;
 ventiladores quebrados;
 bebedouros quebrados;
 falta de recolocação de torneiras;
 entre outros.
6- Relato dos beneficiários
“ Hoje eu conversei com meu irmão que ele deve fazer o bem, igual vocês falaram para mim”
(D.T.R.P, 7 anos)
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(Complementar as ações da família e da comunidade na proteção e no desenvolvimento de crianças
e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais).
“ A união poderia ser bem melhor se alguns amigos respeitassem todos os colegas. Gosto de fazer
todas as atividades e presto bastante atenção em cada uma delas” (L.H.O.M, 11 anos, educando)
(Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e para o
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo)
. Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural , bem como estimular o
desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e proporcionar sua formação cidadã.
(Objetivo Especifico 3):
“Gostei de ir na piscina, queria que tivesse todos os meses” (C.R.T.C, 11 anos, educanda)
Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a
compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo.(Objetivo Especifico 4):
“ Gosto muito quando o orientador de hip hop faz roda de conversa, ele ensina a gente pensar e
deixa a gente dar opinião.” (A.P.F.B, 13 anos, educanda)
Contribuir para inserção, reinserção e permanência no sistema educacional
(Objetivo Especifico 5):
“ Eu aprendo aqui no CASE coisas que a escola não ensina, mas a dona já falou que escola é
prioridade na vida nossa, então tem que ir sim” (F.B.G. 11 anos, educando)
Garantir a formação continuada da equipe visando um atendimento de qualidade às crianças e
adolescente. (Objetivo Especifico 6):
“ Achei super bom o CASE garantir esse espaço de troca, pois fio produtivo” (M.E-40 anos,
orientador socioeducativo.
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