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1- Analise o grau de participação do usuário nas várias etapas, inclusive na
avaliação do serviço:
O mês de Maio tivemos 27% de faltas injustificadas, 7% de Justificadas e 66% de
participação.
Segue a abaixo os dados das unidades:
Unidade Pque Orlanda teve 33% de faltas injustificadas, 6% de Justificadas e 61% de
participação;
Unidade Algodoal
participação;

teve 41% de faltas injustificadas, 3% de Justificadas e 56% de

Unidade Bosques dos Lenheiros teve 16% de faltas injustificadas, 10% de Justificadas e
74% de participação;
Unidade Jaraguá teve 21% de faltas injustificadas, 7% de Justificadas e 72% de
participação;
Unidade do Pque dos Sábias teve 36 % de faltas injustificadas, 7% de Justificadas e 77%
de participação;
Unidade do Jdim Itapuã teve 36 % de faltas injustificadas, 7% de Justificadas e 57% de
participação;
Unidade do Jdim Oriente teve 28% de faltas injustificadas, 4% de Justificadas e 68% de
participação;
Unidade do Pacaembu teve 28 % de faltas injustificadas, 10% de Justificadas e 62% de
participação.
2- Avaliação do Mês
Temáticas Trabalhadas:
Neste mês foi abordado o subeixo temático “Família”, no qual utilizamos das temáticas:
generosidade, respeito, companheirismo, a importância da família, tolerância, as
diferentes formações de família, como a extensa (tios, avós que criam e educam) . Além
de trabalharmos a data de alusão ao Combate e abuso sexual de crianças e
adolescentes.
Atividade Desenvolvida:
Como abordamos o tema família as unidades desenvolveram atividades a fins, na qual
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destacamos uma oficina de que aconteceu na unidade do Bosques do Lenheiros, que
abordou as diferentes famílias e suas constituições, através da musica do Titãs: Família.
No final os beneficiários realizaram um móbile com as características de cada familiar,
despertando o senso crítico e sensibilização dos grupos.
Nessa mesma linha a Unidade do Pque Orlanda também realizou oficinas com estratégia
para abordar o tema, confeccionando “mimos” onde cada crianças e adolescente tinha
que descrever os sentimentos pelos seus familiares e colocar dentro do pote artesanal
confeccionados,
Já a unidade do Pque dos Sábias trabalhou com o quadro “Família” da Tarsila do Amaral
Onde conseguiram abordar em roda as características das famílias em nosso território.
No referido mês realizamos o evento: Jogos Olímpicos do Case – JOCA, que teve como
objetivo fomentar a participação e cidadania, na qual estimulou o protagonismo
infantojuvenil e o convívio comunitário. O evento contou com uma abertura no Teatro
Erotídes de Campos, no qual contemplou com as apresentações artísticas e culturais. Os
jogos foram realizados na Unimep e vistos pelos beneficiários como atividade de grande
apreço, visto que este evento é esperado com grande ansiedade por parte da maioria
dos beneficiários. O encerramento aconteceu na Associação Atlética Educando pelo
Esporte onde realizamos atividades de futebol de sabão, na qual identificamos através
das rodas o quanto foi para os beneficiários, que por meio da avaliação trouxeram
grande satisfação.
As Unidades do CASE no período da manhã em alusão ao dia 18 de maio- Dia do
combate ao abuso sexual infantil, participaram da passeata que aconteceu na área
central da cidade com concentração na praça José Bonifácio. Dentro disso, foi realizada
diversas atividades para orientar as crianças e adolescentes sobre o abuso sexual, além
da troca de informações, orientações e dúvidas, na qual vale ressaltar algumas
atividades em destaques sendo elas:
Na unidade do Jardim Itapuã a equipe exibiu um desenho chamado “O segredo” o qual
aborda sobre o tema do abuso;
Na unidade do Jaraguá foi abordado o quanto a música influência nos comportamentos e
a importância de ter clareza do que está sendo cantado;
Vale ressaltar que a Unidade do Oriente e Jaraguá esse estreitaram a parceria com o
Centro de Artes e Ofícios – CAOF, onde as meninas puderam ser “modelos” para as
alunas do curso de cabeleireiro, no qual fizeram hidratação, penteados, unha e
maquiagem.
Com de hábito todas as unidades desenvolveram atividade no dia do “Desafio” iniciativa
essa que promovemos todos os anos a fim de sensibilizar todos as práticas de hábitos
saudáveis.
Para finalizar o mês, foi realizada a atividade intergeracional onde foi desenvolvido um
artesanato com os familiares e beneficiários presentes, com exceção a unidade do Pque
dos Sábias que realizou a atividade num sábado devido sua demanda de famílias.
Neste Mês também realizamos na unidade do Jardim Oriente realizou 3 dias de intensa
busca ativa, contabilizando 129 residências, a fim de divulgar o serviço ofertado pela
Unidade do Case Jardim Oriente.
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Metodologia Utilizada:
Usamos como metodologia a roda de conversa/informes, dinâmicas, vídeos
explicativos e atividades lúdicas dentro e fora do espaço da unidade.
Objetivo:
Seguindo os objetivos do eixo norteador alcançamos os seguintes:
Identificar a família como fonte protetora (seja ela formada por pai e mãe e/ou extensa –
avós, tios, etc);
Estimular o sentimento de pertença pelo meio de convivência (âmbito familiar);
Estimular e desenvolver o respeito mútuo e por si próprio;
Reconhecer-se parte integrante de uma família.
3- Facilitadores
A parceria com a faculdade UNIMEP, onde conseguimos pelo 3º ano desenvolver as
atividades esportivas ;
O teatro Erotídes, cedido pela Secretaria da Ação Cultural para abertura do evento;
Evento JOCA que favoreceu a participação de um número significativo de beneficiários
5- Dificuldades
A falta de um espaço apropriado para a realização de atividades externas, devido toda a
área do CASE não ter cobertura, nos dias de sol intenso, não é possível realizar
atividade na área externa, pois o sol cobre todo o espaço (inclusive as portas). Os pisos
das salas, do pátio e banheiro das Unidades Sabias, Oriente e Jaraguá estão se soltando
diariamente, prejudicando e atrapalhando o atendimento. Para garantir a integridade
física dos beneficiários, os funcionários retiram pisos diariamente (gerando riscos de
acidentes para os mesmos). Os serviços realizados pela equipe de manutenção que
apresentam irregularidades e falhas.
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:
 133 atendimento nas unidades;
 147 atendimentos telefônicos;
 49 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 66% de participação.
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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 através do “Jogos Olimpicos do CASE” que reuniu
940 crianças e adolescentes
Estimulamos a participação na vida pública do território e desenvolvemos competências
para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo através da
passeata de “Alusão ao combate a exploração sexual infantil”, assim como as 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.

4- Facilitadores para o alcance dos objetivos propostos pelo serviço:
 Parceria com a UNIMEP, visto que os jogos foram realizados no local;
 Parceria com a secretaria da Ação Cultural, visto que abrimos o evento o
local;
5- 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):
“Este filme parecia com a minha família, porque tinha uma cena que me identifiquei com
a minha família, no dia que meu pai e meu irmão brigaram, eu até chorei” (L. H. N – 09
anos/masculino)
(Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e para o
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo):
“Fico feliz quando a minha mãe vem inter, pois ela faz a atividade junto com nós, queria
que ela sempre viesse.” (M. V. F.– 10 anos/masculino)
. 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):
“Foi muito legal o JOCA, pois pude aprender várias coisas novas” (M. C. A. O – 9
anos/feminino)
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):
“Dona, gostei a passeata, a gente não pode fazer passeatas com outros temas?”
R.C.S.R.(10 anos - feminino)
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Contribuir para inserção, reinserção e permanência no sistema educacional
(Objetivo Especifico 5):
“Este ambiente facilitou a realização do meu planejamento, o espaço estava super
adequado” (V.C.F)
Garantir a formação continuada da equipe visando um atendimento de qualidade às
crianças e adolescente. (Objetivo Especifico 6):
“ Acho as reuniões de coordenação bem esclarecedoras pois temos acesso a
informações e sempre discutimos sobre a melhoria do atendimento” (D.B)
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