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1- Analise o grau de participação do usuário nas várias etapas, inclusive na
avaliação do serviço:
O mês de Julho tivemos 25% de faltas injustificadas, 17% de Justificadas e 58% de
participação, com base nos números apresentados segue a abaixo os resultados das
unidades:
Unidade Pque Orlanda teve 27% de faltas injustificadas, 26% de Justificadas e 47% de
participação;
Unidade Algodoal teve 42% de faltas injustificadas, 14% de Justificadas e 44% de
participação;
Unidade Bosques dos Lenheiros teve 13% de faltas injustificadas, 24% de Justificadas e
63% de participação;
Unidade Jaraguá teve 19% de faltas injustificadas, 21% de Justificadas e 60% de
participação;
Unidade do Pque dos Sábias teve 15 % de faltas injustificadas, 16% de Justificadas e
69% de participação;
Unidade do Jdim Itapuã teve 38 % de faltas injustificadas, 10% de Justificadas e 52% de
participação;
Unidade do Jdim Oriente teve 24% de faltas injustificadas, 17% de Justificadas e569% de
participação;
Unidade do Pacaembu teve 23 % de faltas injustificadas, 11% de Justificadas e 66% de
participação.
2- Avaliação do Mês
Temáticas Trabalhadas
O eixo temático desse mês foi “Imaginação” e sua importância, na qual fomentamos à
criatividade das crianças e adolescentes, promovemos momentos de criação tanto nas
brincadeiras ofertadas como nas atividades desenvolvidas.
Realizamos nas unidades de atendimento atividades coletivas lúdicas e recreativas, por
se tratar de um mês de férias escolares.
Atividade Desenvolvida:
Como se trata de um mês de férias, realizamos atividades recreativas e interativas, nos
espaços externo das unidades, assim como promovemos um dia de confecção e
brincadeira de pipa, denomina “céu colorido”.
Metodologia Utilizada:
Realizamos roda de conversa/informes e atividades lúdicas dentro e fora do espaço da
unidade.
Objetivo:
Seguindo os objetivos do eixo norteador alcançamos os seguintes:
Estimular e desenvolver o bom convívio em grupo - (através das atividades coletivas e
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práticas rotineiras);
Desenvolver a expressão corporal – (através da recreação com música ás sextasfeiras e o campeonato de dança);
Estabelecer e fortalecer regras – (através da roda de informes e práticas rotineiras);
Proporcionar um ambiente em que a criança/adolescente possa criar suas próprias
regras;
Estimular e desenvolver o respeito mútuo e por si próprio;
Proporcionar momentos de lazer e descontração – (através dos momentos
recreativos e das atividades que foram ofertadas de forma lúdica e envolvente);
Vivenciar brincadeiras tradicionais e modernas.
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:
 26 atividades externas com 1857 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 58% 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 as atividades de Férias”.
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.
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
Atividades lúdicas, criativas e envolventes;
5- Dificuldades
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Baixa frequência por se tratar de um mês de férias
6- 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:
Quem sempre vem é meu tio, e agora minha mãe também veio com ele. Eu gostei.
C.E.M.S (11 anos, menino do Jardim Oriente).
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:
“Achou bem legal participar porque ao mesmo tempo que foi de brincadeira falamos no
telejornal de coisas sérias”.(J. S.O.– menina 11 anos – Algodoal)
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 o filme, principalmente quando Alice atravessa o
espelho e vai para outro mundo, fez minha imaginação”. (C. V. L 11 anos - Jaraguá)
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:
“Eu gostei das atividades esse mês, pois teve gincanas, basquete, futebol, cobra cega,
brincadeira do JokPou, corrida das cadeiras, todos colaborou e também porque fizemos
muitas coisas juntos foi divertido”. (S. E. R. 13 anos - Pacaembu)
Objetivo Especifico 5
Contribuir para inserção, reinserção e permanência no sistema educacional:
“Achei muito legal o dia do Show de Taletos, pois foi muito momento de descontração
com os colegas, gostei de dançar e fazer os outros rirem.” (A. J. E. F 10 anos - Jardim
Itapuã)
Objetivo Especifico 6
Garantir a formação continuada da equipe visando um atendimento de qualidade às
crianças e adolescente:
“As reuniões são bem produtivas e ampliam o nosso universo de conhecimento” (V.C.O
funcionária da unidade Sábias)
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