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1- Analise o grau de participação do usuário nas várias etapas, inclusive na
avaliação do serviço:
O mês de Agosto tivemos 23% de faltas injustificadas, 9% de Justificadas e 68% de
participação, com base nos números apresentados segue a abaixo os resultados das
unidades:
Unidade Pque Orlanda teve 26% de faltas injustificadas, 5% de Justificadas e 69% de
participação;
Unidade Algodoal teve 36% de faltas injustificadas, 3% de Justificadas e 61% de
participação;
Unidade Bosques dos Lenheiros teve 13% de faltas injustificadas, 13% de Justificadas e
74% de participação;
Unidade Jaraguá teve 15% de faltas injustificadas, 14% de Justificadas e 71% de
participação;
Unidade do Pque dos Sábias teve 15 % de faltas injustificadas, 9% de Justificadas e 76%
de participação;
Unidade do Jdim Itapuã teve 36 % de faltas injustificadas, 4% de Justificadas e 60% de
participação;
Unidade do Jdim Oriente teve 23% de faltas injustificadas, 10% de Justificadas e 67% 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 “Cidadania” com objetivo de orientar as crianças e
adolescentes sobre seus direitos e deveres.
Realizamos nas unidades de atendimento atividades coletivas lúdicas e recreativas, por
se tratar de um mês de férias escolares.
Atividade Desenvolvida:
Nesse mês as unidades desenvolveram diversas atividades, para reforçar a importância
das crianças e adolescentes estarem a par de seus direitos e deveres e assim cobra-los
e cumpri-los de maneira consciente.
As rodas de conversa foram bastante produtivas e bem satisfatória.
Metodologia Utilizada:
Realizamos roda de conversa/informes e atividades lúdicas dentro e fora do espaço da
unidade.
Objetivo:
Exercitar com as crianças e adolescentes a cidadania , conhecendo a comunidade,
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seus equipamentos e funcionamento dos mesmos, criando assim um sentimento de
pertença pela mesma.
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:
 125 Reuniões de equipe;
 031 Reuniões de Coordenadores;
 012 Reuniões Externas;
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 68% 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 visitas monitoradas no Salão de Humor e
duas apresentações externas”.
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 com o tema cidadania, 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;
Reuniões para pensar estrategicamente no casos;
Espaços de troca entre as equipes;
5- Dificuldades
Baixa frequência por nas atividades intergeracionais;
6- Relato dos beneficiários
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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:

“Todos os meus filhos passaram pelo Case e isso foi muito importante pra eles”.
(E.B.V. - 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:
“Atividade Arrastão Ecológico, foi muito legal, aprendi a importância de separar o lixo, e
principalmente porque fizemos em grupos e foi muito divertido”. (W.C.C. R.14 anos)
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 eleição, principalmente quando votei nas propostas
do orientador que era mais legal”. (A. B. R. V. 7 anos)
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 foi atividades voltada para as olimpiadas e para
Olimpiadas, foi divertido, pois podemos sentir um pouco das diviculdades da pessoa com
deficiência”. (T. D. R. 14 anos)
Objetivo Especifico 5
Contribuir para inserção, reinserção e permanência no sistema educacional:
Achei muito legal a peça de teatral, e teve coincidência com o projeto da escola (Leitura
Dramática), a atividade teatro me ajudou bastante no qual até a professora perguntou se
faço atividade de teatro e eu disse que sim ” (M. J. F. N. 11 anos)
Objetivo Especifico 6
Garantir a formação continuada da equipe visando um atendimento de qualidade às
crianças e adolescente:
“Eu acho muito importante as reuniões de equipe na unidade, porque facilita muito os
volantes saberem de como está a rotina da unidade, a dinâmica, e é possível saber a
situação de alguma criança que necessita ser trabalhada em todas as atividades, com
todos orientadores; sobre a reunião de planejamento eu acho muito importante, percebi
que uniu mais o Case como um serviço mesmo, não tem mais a separação que antes
aparecia muito de regiões, agora é possível a troca de informações entre todos os
orientadores e aproximou até os próprios orientadores da região Sul que agora sentam e
planejam as atividades juntos”. (Geisiane – Orientador de Dança)
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