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1- Analise o grau de participação do usuário nas várias etapas, inclusive na
avaliação do serviço:
O mês de março tivemos 23% de faltas injustificadas, 7% de Justificadas e 70% de
participação.
Segue a abaixo os dados das unidades:
Unidade Pque Orlanda teve 21% de faltas injustificadas,6% de Justificadas e 73% de
participação;
Unidade Algodoal
participação;

teve 45% de faltas injustificadas, 5% de Justificadas e 50% de

Unidade Bosques dos Lenheiros teve 16% de faltas injustificadas, 02% de Justificadas e
82% de participação;
Unidade Jaraguá teve 18% de faltas injustificadas, 10% de Justificadas e 72% de
participação;
Unidade do Pque dos Sábias teve 12 % de faltas injustificadas, 7% de Justificadas e 81%
de participação;
Unidade do Jdim Itapuã teve 27 % de faltas injustificadas, 5% de Justificadas e 68% de
participação;
Unidade do Jdim Oriente teve 24 % de faltas injustificadas, 11% de Justificadas e 65% de
participação;
Unidade do Pacaembu teve 23 % de faltas injustificadas, 7% de Justificadas e 70% de
participação.
2- Avaliação
a) Temática Trabalhada:
Esse mês trabalhamos o sub eixo “diversidade”, o que permitiu abordar temas como
diferenças culturais, preconceitos racial, orientação sexual, gênero, classes
socioeconômica, entre outros.
Aproveitamos o tema e trabalhamos em rodas de conversas temas vividos pelos
socioeducandos na rotina, tais como estereótipos e descriminação.
Achamos muito rica a temática, embora sentimos dificuldades de dialogar alguns
assuntos com os adolescentes.
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b) Atividade Desenvolvida:
As atividades desenvolvidas foram relacionadas ao tema trabalhado acima , dessa forma
podemos citar as atividades que aconteceram em todas as unidades, sendo elas os
vídeos de curta metragem, que trabalhamos como os adolescentes que se
chama:“Leonel pé de vento”, que retratava o preconceito e humilhação que sofrem
crianças e adolescentes por serem vistos como “diferente”.
Com as crianças abordamos o tema de maneira mais lúdica através de leitura de livros e
explicação do tema em roda de escuta.
Abordamos também o dia “Internacional da Mulher” enquanto suas conquistas e
merecimentos através das rodas de conversa.
Houve também confecção de coelhinhos por conta da páscoa e por entendermos a
importância de trabalhar essas temas com as crianças, esclarecendo sobre a questão do
consumo de chocolates desse período do ano.
Realizamos também as atividades “intergeracionais e encontro com as famílias”, onde
trabalhamos com a dinâmica do calçados trocados onde permitimos que os participantes
pudessem dizer o que acharam da atividade e o que isso tem a haver com a vida
cotidiana.
Foram realizadas as atividades pedagógicas, esportivas, artísticas e culturais, conforme
previsto.
Todos os temas e atividades planejadas tem com objetivo principal fortalecer as relações
comunitárias e familiares entre as crianças e adolescentes.
c) Metodologia Utilizada
Utilizamos rodas de conversa, atividades internas e externas, assim como brincadeiras.
Identificamos que as atividades com o recurso visual e rodas deste mês permitiram que
os educandos refletissem através das rodas desenvolvessem um pouco a criticidade,
sinalizando sobre a importância de respeitar o próximo e suas diferenças.
d-) Objetivo
Conseguimos alcançar os seguintes objetivos específicos com o tema abordado
acima:
 Desenvolver a auto-estima e construção da auto-imagem;
 Desenvolver o respeito mútuo e por si próprio;
 Explorar e discutir suas origens;
 Explorar e discutir valores morais e éticos;
 Possibilitar a troca de experiências de vida e opiniões;
 Pensar e discutir as diferenças físicas;
 Perceber a qualidade do outro, as diferenças e semelhanças em relação a si
próprio;
 Pensar e discutir a respeito das diferentes formas de preconceito.
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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:
 162 atendimento nas unidades;
 137 atendimentos telefônicos;
 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 70% de participação.
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 segundo encontro com todos os
membros da equipe.
4- Facilitadores para o alcance dos objetivos propostos pelo serviço:
 Equipe envolvida com os temas.
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
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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);

 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):

“Estamos ensaiando para a apresentação do Joca e está sendo legal porque
estamos ansiosos para a abertura e a atividade do Michel de jogo da Velha
humano foi bem legal gostei muito” (S.F.C.L. Menino 14 anos)
(Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e para o
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo):
“A gente tem que saber dividir as coisas com as outras crianças.” (G..F.D – Menina 6
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):
“Eu gostei da atividade desenvolvida no Itapuã, pois foi bem organizado e nós fomos
para brincar e não para competir” (T.D.I. Menino 13 anos)
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):
“Achei que a passeata não foi tão legal, porque a fanfarra não estava tocando bem, só o
que foi legal foi andarmos pelo bairro.” (A.J.L.S)
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Contribuir para inserção, reinserção e permanência no sistema educacional
(Objetivo Especifico 5):
“A dona falou sobre a páscoa que o chocolate do ovo é o mesmo que comprar uma
barra, então não devemos ficar tristes se não ganharmos ovo, mais a gente ganhou aqui
do CASE” M.S.D.N 12 anos
Garantir a formação continuada da equipe visando um atendimento de qualidade às
crianças e adolescente. (Objetivo Especifico 6):
“ A cada dois meses se reunir como os outros orientadores está sendo muito produtivo e
trovar experiência vem sendo muito importante” ( P.G. Orientadora)
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