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1- Analise o grau de participação do usuário nas várias etapas, inclusive na
avaliação do serviço:
O mês de Junho tivemos 22% de faltas injustificadas, 8% de Justificadas e 66% de
participação, com base nos números apresentados segue a abaixo os resultados das
unidades:
Unidade Pque Orlanda teve 28% de faltas injustificadas, 4% de Justificadas e 68% de
participação;
Unidade Algodoal teve 45% de faltas injustificadas, 5% de Justificadas e 50% de
participação;
Unidade Bosques dos Lenheiros teve 17% de faltas injustificadas, 11% de Justificadas e
72% de participação;
Unidade Jaraguá teve 20% de faltas injustificadas, 9% de Justificadas e 71% de
participação;
Unidade do Pque dos Sábias teve 14 % de faltas injustificadas, 8% de Justificadas e 78%
de participação;
Unidade do Jdim Itapuã teve 39 % de faltas injustificadas, 7% de Justificadas e 54% de
participação;
Unidade do Jdim Oriente teve 24% de faltas injustificadas, 7% de Justificadas e 69% de
participação;
Unidade do Pacaembu teve 24 % de faltas injustificadas, 11% de Justificadas e 65% de
participação.
2- Avaliação do Mês
Temáticas Trabalhadas
Utilizamos das seguintes temáticas: Direitos á vida digna, ao lazer, a educação, a
convivência familiar e comunitária, á saúde, á educação, a reconhecer-se como cidadão
de direitos e de deveres, sendo ele parte integrante de uma comunidade. Além dos
direitos, trabalhamos os deveres enquanto crianças e adolescentes pertencentes a uma
sociedade e suas obrigações para com ela. Dentro desta temática, foram trabalhados os
temas em grupos onde levantamos propostas para a Pré Conferência e Conferência da
Criança e do Adolescente. Trabalhamos também, o tema: trabalho infantil, devido ao dia
de alusão ao combate ao trabalho infantil.
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Atividade Desenvolvida:
No referido mês realizamos a Pré Conferência e a Conferência da criança e do
adolescente, que tem como objetivo o preparo para o exercício de sua cidadania,
orientando-os quanto aos seus direitos e seus deveres, que muitas das vezes são
violados pela família, sociedade e Estado. A atividade da Conferência, foi de extrema
importância, visto que são trabalhados direitos amplos e variados, no qual os
beneficiários podem opinar e contribuir com novas propostas, garantindo que seja
ampliado seu universo de conhecimento e informacional.
Dentro desta temática, trabalhamos em roda de conversa, o tema: trabalho infantil,
no qual as crianças confeccionaram cartazes e desenhos simbólicos que foram usados
para a realização da passeata que aconteceu nas 8 unidade de CASE.
Durante a passeata foram entregues folders para a comunidade, com mensagens como:
“Brincar, estudar, crescer e viver… trabalhar só quando crescer!”, “O adulto que coloca a
criança em uma situação de trabalho, está cometendo um crime! Criança não pode
trabalhar!”, “Trabalhar é para adulto. Criança quer ser criança!”, entre outros. Na
passeata, levamos apitos e tambores ao som da frase “Criança não trabalha, criança dá
trabalho!”, além dos cataventos que cada criança levou simbolizando a infância e sua
importância, o catavento é o símbolo do combate ao trabalho infantil, que representa a
infância. Participamos também do Seminário do Trabalho Infantil, onde as crianças da
unidade do Jardim Oriente e Bosques da turma da tarde puderam apresentar a dança
“menina moleca” e “criança não trabalha” na abertura do seminário, elevando a auto
estima e visibilidade das mesma.
O mês foi repleto de preparativos juninos (adereços, bandeirinhas e ensaios).
Tivemos a oportunidade de levar os beneficiários da tarde das Unidades do Jardim
Oriente e, Sábias ao Shopping Piracicaba, onde puderam participar do Festival Junino,
no qual apresentaram a quadrilha cultural
No dia 17, realizamos a nossa tradicional Festa Junina do Case – Fejuca, onde as
crianças e adolescentes puderam brincar e se divertir nas barracas e brinquedos
disponíveis, além de comidas típicas dessa festa.
Houve ainda, apresentação da turma da manhã das Unidades do Jardim Oriente e
Jaraguá, na Câmara dos Vereadores de Piracicaba, no dia da palestra do COMAD,
evento este muito significativo para os envolvidos, pois dançaram para uma grande
plateia, além de aparecer na TV câmara, elevando a autoestima dos beneficiários, onde
nesses espaços eles se sentem importantes e valorizados.
No final do mês, realizamos a nossa Intergeracional, onde contamos com famílias,
que participaram conosco da torta na cara do ECA. No aniversariante do mês, realizamos
a nossa festa junina, repleta de brincadeiras e barracas tradicionais, além dos comes e
bebes.
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:
 Explorar e discutir o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA);
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Reconhecer-se cidadão, parte integrante da comunidade;
Entender e fortalecer relação orientador/orientando (regras/limites);
Discutir e reconhecer a importância das leis e regras;
Desenvolver e estimular o protagonismo (capacidade de pensar e agir, baseado em
seus conceitos e opiniões já pensados e adquiridos); - através da Pré/Conferência
3- Analise se alcançou algum avanço no período de execução, tendo como base os
resultados esperados
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:
 23 atividades internas com 773 participantes;
 09 visitas monitoradas com 750 participantes;
 2 eventos com 813 participantes;.
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.
Possibilitamos a ampliação do universo informacional, artístico e cultural , bem como
estimulamos o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e
proporcionamos à formação cidadã realizamos “2º Conferencia do CASE”.
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 sobre o Combate ao Trabalho Infantil”, assim como nas 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.
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.
mês realizamos o nosso segundo encontro com todos os membros da equipe.

4-Facilitadores
A oportunidade de levarmos apresentações artísticas e culturais para além do espaço
comunitário;
Atividades externas e visitas monitoradas;
Reuniões de equipe;

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
5- Dificuldades
A baixa adesão das famílias nas atividades intergeracionais;
5- Relato dos beneficiários
Objetivo Especifico 1
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 gostaria muito que minha mãe viesse mas ela trabalha.” (C.V.N.S.– menina 6 anos –
Bairro Algodoal).
Objetivo Especifico 2
Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e para o
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo:
“Dona liga para minha mãe vim na atividade, se ela não vier você faz de conta que é a
minha mãe?” (F. T – menino 8 anos-Bosque do Lenheiros).
Objetivo Especifico 3
Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural , bem como
estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e proporcionar sua
formação cidadã:“Eu achei eles muito interessante a atividade da Conferência, pois as
opiniões foram compartilhadas, porém para as próximas vezes é interessante realizar
uma pesquisa na comunidade, para não ficar só as nossas opiniões.” (J.V. F. C. S.
menino 14 anos-Jaragua)
Objetivo Especifico 4
Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a
compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo:
“Achei legal, bonito e achei divertido. O passeio no shopping foi muito interessante e
legal” (M.V.S.S menina 09 anos – Jardim Oriente)
Objetivo Especifico 5
Contribuir para inserção, reinserção e permanência no sistema educacional:
“Eu gosto de ir na escola muito porque lá to aprendendo a ler e a escrever” (L.A.S.N–
menino 7 anos – Bairro Algodoal)
Objetivo Especifico 6
Garantir a formação continuada da equipe visando um atendimento de qualidade às
crianças e adolescente:
“Que bom que agora iremos trabalhar em conjunto pois, discussões efetivas de casos,
com propostas a serem alcançadas faz muita diferença.” (A.B.P.S. coordenadora de
unidade)
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