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
Abril /2016
1- Analise o grau de participação do usuário nas várias etapas, inclusive na
avaliação do serviço:
O mês de Abril tivemos 23% de faltas injustificadas, 7% de Justificadas e 70% de
participação.
Segue a abaixo os dados das unidades:
Unidade Pque Orlanda teve 25% de faltas injustificadas,7% de Justificadas e 68% de
participação;
Unidade Algodoal teve 35% de faltas injustificadas, 2% de Justificadas e 63% de
participação;
Unidade Bosques dos Lenheiros teve 12% de faltas injustificadas, 07% de Justificadas e
81% de participação;
Unidade Jaraguá teve 20% de faltas injustificadas, 07% de Justificadas e 73% de
participação;
Unidade do Pque dos Sábias teve 11 % de faltas injustificadas, 10% de Justificadas e
79% de participação;
Unidade do Jdim Itapuã teve 32 % de faltas injustificadas, 4% de Justificadas e 64% de
participação;
Unidade do Jdim Oriente teve 27 % de faltas injustificadas, 07% de Justificadas e 66% de
participação;
Unidade do Pacaembu teve 26 % de faltas injustificadas, 11% de Justificadas e 63% de
participação.
2- Avaliação
a) Temática Trabalhada:
A temática trabalhada durante o mês de abril foi identidade, o que permitiu abordar temas
como, conhecer e respeitar o gosto musical do colega, a minha história pessoal, nome e
sobrenome.
Foi trabalhado alguns temas que serão abordados no Conferência do Case, entre eles, a
importância do brincar e sobre a convivência familiar.
b) Atividade Desenvolvida:
As atividades desenvolvidas foram relacionadas ao tema trabalhado, dessa forma foram
realizadas rodas de conversa com o tema.
As orientadoras de atividades pedagógicas realizaram muitas dinâmicas com foco no
tema identidade, atividades manuais também abordando este tema como confecção do
RG, confecção da certidão de nascimento e árvore da família entre outros.
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Os orientadores de Hip-Hop e capoeira tiveram suas atividades voltadas ao ensaio da
Coreografia que será apresentada na abertura do 11º JOCA.
Os orientadores de esporte realizaram os treinamentos das modalidades e atividades
que serão desenvolvidas no JOCA.
As orientadoras de dança introduziu passos de Axé, samba visando focar na identidade
cultural do Brasil.
Os orientadores de música realizaram atividade de iniciação com flauta, ritmos brasileiros
(olodum, samba e hip-hop), brincadeira do telefone e jogo dos nomes.
A tradicional Festa dos Aniversariantes do Mês foi realizada e foi desenvolvido uma
atividade denomina CASE Vegas.
Este mês foi comemorado o Aniversário de 13 anos do CASE.
c) Metodologia Utilizada
A metologia utilizada foi através de dinâmicas grupais e jogos, artesanatos, vídeos e
relacionados ao tema do mês e, principalmente rodas de conversas.
d-) Objetivo
O planejamento das atividades citadas acima, buscou focar o eixo e o tema descritos, e
como objetivo geral contribuir para assegurar espaços de referência para o convívio
grupal e para ampliar o universo de conhecimento possibilitando acesso às experiências
a partir das trocas culturais e vivências. Os objetivos propostos no projeto “identidade”,
foram: Conscientizar os socioeducandos de que nossa identidade é construída através
das relações sociais; Reconhecer-se parte integrante da comunidade; Estimular e
desenvolver o respeito mútuo e por si próprio; Explorar e discutir valores morais e éticos;
Reflexão e identificação de projetos de vida; Estimular o sentimento de pertença pelo
meio de convivência; Desenvolver a construção da auto imagem; Investigar e discutir os
diversos traços de identidade da comunidade;
E estes puderam ser contemplados através do desenvolvimento das estratégias acima.
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:
 157 atendimento nas unidades;
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 135 atendimentos telefônicos;
 86 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:
 Participação dos usuários;
 Envolvimento das equipes;
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):
(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
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estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e proporcionar sua
formação cidadã.(Objetivo Especifico 3):
:“Com a coreografia que estamos ensaiando tive a oportunidade de me sentir mais

valorizado pelos amigos e a minha imagem como alguém que só aprontava e
dava trabalho está mudando me sinto alguém melhor.” (D.S.S.- 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):
“Eu gosto muito quando a minha mãe pega um livro e lê pra mim.” (P.R.S.O - 10 anos)
Contribuir para inserção, reinserção e permanência no sistema educacional
(Objetivo Especifico 5):
“Me apresentar na Ginástica é muito importante para mim, por que é tudo na minha vida
eu adoro.” (L.L.B. 13 anos)
Garantir a formação continuada da equipe visando um atendimento de qualidade às
crianças e adolescente. (Objetivo Especifico 6):
“Muito válido, pois a gente não faz só o planejamento, a gente faz trocas de experiências
de atividades de orientadores de regiões diferentes da mesma formação.” (KabalOrientador)
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