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Fevereiro /2016
1- Analise o grau de participação do usuário nas várias etapas, inclusive na avaliação do
serviço:
O mês de fevereiro as frequência e participação dos beneficiários começa a voltar ao normal, visto
que fechamos com 26% de faltas injustificadas, 12% de Justificadas e 63% de participação.
Segue a abaixo os dados das unidades:
Unidade Pque Orlanda teve 34% de faltas injustificadas, 4% de Justificadas e 62% de participação;
Unidade Algodoal teve 47% de faltas injustificadas, 5% de Justificadas e 48% de participação;
Unidade Bosques dos Lenheiros teve 21% de faltas injustificadas, 02% de Justificadas e 77% de
participação;
Unidade Jaraguá teve 22% de faltas injustificadas, 13% de Justificadas e 65% de participação;
Unidade do Pque dos Sábias teve 14 % de faltas injustificadas, 9% de Justificadas e 77% de
participação;
Unidade do Jdim Itapuã teve 34 % de faltas injustificadas, 1% de Justificadas e 65% de
participação;
Unidade do Jdim Oriente teve 23 % de faltas injustificadas, 11% de Justificadas e 66% de
participação;
Unidade do Pacaembu teve 19 % de faltas injustificadas, 9% de Justificadas e 72% de participação.
2- Avaliação
a) Temática Trabalhada :
Esse mês trabalhamos o sub eixo “sexualidade”, o que permitiu abordar temas como hábitos de
higiene com o próprio corpo e nos espaços em que vivem, higiene bucal, gravidez precoce e
doenças sexualmente transmissíveis.
b) Atividade Desenvolvida:
As atividades desenvolvidas foram relacionadas ao tema trabalhado, dessa forma podemos citar o
clube do Bolinha e da Luluzinha, a fim de conversar, esclarecer e tirar dúvidas dos meninos e
meninas quanto a aspectos da sexualidade, a confecção de cartazes sobre produtos de higiene e
discussão sobre como utilizá-los, o dia da beleza com higienização das unhas e cabelos
desenvolvido na atividade Intergeracional, a visita de técnicas do CEO – Centro de especialidades
odontológicas, que trabalharam através de vídeos e slides e gincana sobre a higiene bucal em todas
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as unidades. Estas também fizeram uma simulação com as crianças e adolescentes, de como
utilizar de maneira correta a escovae abordaram diversas doenças que podem ser causadas, por
cáries, piercing e uso do cigarro e ao final da atividade distribuíram escovas de dentes para todos
os participantes, Ao final do mês foi realizado o baile de carnaval nas unidades para comemorar os
aniversariantes do mês de fevereiro, foram confeccionadas máscaras e trabalhado sobre o tema em
roda de conversa..
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:
Tentamos sensibilizar as crianças e adolescentes sobre os adotar hábitos de autocuidado,
respeitando as possibilidades e limites do próprio corpo através das rodas de conversa;
 Conscientizar as crianças e adolescentes sobre a importância de se conviver em espaços
limpos e saudáveis;
 Conhecer as diferentes partes do corpo humano, suas funções e cuidados para um bom
funcionamento destes;
 Conhecer formas de acesso aos recursos da comunidade e as possibilidades de utilização
dos serviços voltados para a promoção, proteção e recuperação da saúde;
 Conhecer e utilizar formas de intervenção individual e coletiva sobre os fatores
desfavoráveis à saúde, agindo com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde da
comunidade;
 Desenvolver a auto estima e reconhecimento do próprio corpo;
 Valorizar e cuidar da auto imagem;
 Explorar e conscientizar sobre as DSTs - Doenças Sexualmente Transmissíveis, gravidez
precoce e problemas decorrentes destas.

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:
 112 atendimento nas unidades;
 124 atendimentos telefônicos;
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 621 famílias inscritas foram visitadas;
 35 visitas domiciliares.
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.
Possibilitamos a ampliação do universo informacional, artístico e cultural , bem como estimulamos
o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e proporcionamos à formação cidadã
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 CEO- Centro de Especialidades Odontológica;
 Parceria com uma das escolas estaduais para planejar busca ativa na região norte (bairro
algodoal);
 Disponibilidade do PTR para a realização das busca ativa
 Referenciamento com o CRAS;
 Equipe disposta a realização das atividades estabelecidas .
5- Dificultadores para o alcance dos objetivos propostos pelo serviço:
 Acesso a internet precário nas unidades;
 Pouco computadores nas Unidades;
 Morosidade nas manutenções dos meios de comunicação (internet e telefone);
Continuamos com muitas dificuldades nas manutenções básicas realizadas nas unidades,
visto que quando realizadas mal feitas, tais como :





corte de grama( nunca é recolhida as mesma);
recolocação de pisos ( ainda não foram recolocados);
frios elétricos expostos;
ventiladores quebrado( tem ventilador que foi a 6 meses para arrumar e até agora não
voltou);
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 bebedouros quebrados;
 falta de recolocação de torneiras;
 entre outros.
6- Relato dos beneficiários
(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):
“Eu gostei muito de receber massagem no dia da beleza, parecia que estava encerando minha
costa.” (K.J.D.S.F. 12 anos).
(Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e para o
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo):
“Eu desisti de colocar piercing na língua depois que assisti a palestra do CEO.” (M.V.C.D.A. 13
anos)
. 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):
“O carnaval foi legal, eu coloquei minha capa e brincava de assustar.” ( A.J.P.D.O. 7anos)
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):
“A enfermeira do postinho veio aqui e falou pra gente não deixar água parada por causa da
dengue.” (G.D.O.M. 7anos)
Contribuir para inserção, reinserção e permanência no sistema educacional
(Objetivo Especifico 5):
“ Eu não gosto muito de ir na escola, pois as professoras dão muita lição, mas como vocês ficam
na mente da gente falando que estudar ira fazer a diferença quando eu crescer, estou mesmo sem
querer indo” (A.T.V. 13 anos)
Garantir a formação continuada da equipe visando um atendimento de qualidade às crianças e
adolescente. (Objetivo Especifico 6):
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