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1- Analise o grau de participação do usuário nas várias etapas, inclusive na
avaliação do serviço:
O mês de Setembro tivemos 23% de faltas injustificadas, 7% de Justificadas e 70%
de participação, com base nos números apresentados segue a abaixo os resultados
das unidades:
Unidade Pque Orlanda teve 27% de faltas injustificadas, 4% de Justificadas e 69%
de participação;
Unidade Algodoal teve 25% de faltas injustificadas, 3% de Justificadas e 72% de
participação;
Unidade Bosques dos Lenheiros teve 16% de faltas injustificadas, 11% de
Justificadas e 73% de participação;
Unidade Jaraguá teve 19% de faltas injustificadas, 12% de Justificadas e 69% de
participação;
Unidade do Pque dos Sábias teve 14 % de faltas injustificadas, 11% de Justificadas e
75% de participação;
Unidade do Jdim Itapuã teve 38 % de faltas injustificadas, 3% de Justificadas e 59%
de participação;
Unidade do Jdim Oriente teve 23% de faltas injustificadas, 8% de Justificadas e 69%
de participação.
Unidade Pacaembu teve 25% de faltas injustificadas, 3% de Justificadas e 72% de
participação.
2- Avaliação do Mês
Temáticas Trabalhadas
Neste mês as unidades trabalharam o sub eixo “Meio Ambiente”, na qual os
beneficiários foram, estimulados através das atividades diversas a reconhecerem o
seu entorno, criando espaço para discussões sobre o meio ambiente, a problemática
do lixo, ensinando a importância da redução, reutilização e reciclagem, fazendo
relação através das rodas de conversa sobre o uso consciente dos recursos naturais.
As equipes abordaram também a importância de economizar estes recursos.
Sendo assim algumas unidades proporcionaram atividades no território na qual
fazem parte através de um passeio pela comunidade relacionando com o eixo, onde
vivenciaram momentos para recolher matérias recicláveis para a construção de
brinquedos, sendo esses assuntos discutidos em rodas de conversa.
Ressaltando que os temas trabalhados foram de extrema importância para
desenvolvimento dos educandos, proporcionando o conhecimento, contribuindo para
valorização da autoestima, estimulando serem criativos, de forma lúdica,

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
vivenciando experiências cotidianas de maneira critica.
Atividade Desenvolvida:
Nesse mês nas atividades intergeracionais trabalhamos com o tema “ Prevenção do
meio Ambiente” onde realizamos um dinâmica e uma atividade de artesanato, com
objetivo de sensibilizar os mesmo sobre o tema.
Nas unidades foram desenvolvidas diversas atividades, na qual destacamos:
 “Eleições do CASE” que teve como objetivo principal orientar as crianças e
adolescentes sobre a importância da escolha dos prefeitos e vereadores da
nossa cidade. Essa atividade foi realizada na 8 unidades de CASE;
 Na unidade do Pq Orlanda criaram um jornal na qual os beneficiários puderam
refletir sobre os acontecidos da unidade;
 Na unidade do Algodoal foi realizado uma coleta de materiais (garrafas peti)
pelo bairro, na qual os grupos construíram uma horta suspensa;
 Na unidade do Bosques do Lenheiro realizaram um gincana do meio
ambiente para trabalhar a importância da coleta seletiva;
 Na unidade do Jaraguá foi realizado um passeio pelo território a qual as
crianças e os adolescentes tiveram que observar os espaços bem e mal
conservado do bairro;
 Na unidade do Jdim Itapuã foi trabalho o tema do lixo através do filme WallE;
 Na unidade do Pque dos Sábias trabalhou com o documentário “Lixo
extraordinário “ e posteriormente realizaram uma atividade com perguntas e
respostas;
 Na unidade do Jardim Oriente os beneficiários realizaram oficina de materiais
recicláveis onde os mesmo confeccionaram brinquedos com os materiais que
os mesmos trouxerem de casa;
 Na unidade do Pacaembu foi confeccionado um painel sobre o tema e
trabalhado em rodas de conversa.
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:
 Ampliar e discutir com as crianças e adolescentes a questão ambiental;
 Esclarecer as crianças e adolescentes da problemática do lixo e ensiná-los as
práticas da reutilização e da reciclagem;
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 Informar os beneficiários sobre a real situação do meio ambiente e seus bens
naturais (principalmente a questão do consumo consciente da água);
3- Analise se alcançou algum avanço no período de execução, tendo como base
os resultados esperados
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 através da participação do Festival Estadual de
Circo, que aconteceu no Engenho Central no qual pudemos levar todas os inscritos
do período da tarde.
Estimulamos a participação na vida pública do território e desenvolvemos
competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo
contemporâneo através do Desfile de 7 de Setembro e 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
Reunião de Equipe com foco na estratégia para o atendimento diário;
Parceria com a Cultura e atividades externas;
5- Dificuldades
Não poder levar os beneficiários do período da manhã no festival de circo;
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:
“Não houve depoimento da agente de ação social na Intergeracional”. (houveram 3
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presenças)
Na unidade Junto a coordenadora uma mãe veio até a unidade e disse que “Mesmo
quando elas vão no médico, na consulta que é no Postinho atrás do Case, mas após a
consulta querem voltar correndo porque não gostam de faltar” (K.O.S.C. - mãe –
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:
“Gostei que o meu vô veio e participou da atividade comigo” (Y.G.B.G– 08
anos/masculino – Intergeracional)
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 gostei de participar do Salão de Humor, é importante porque agente aprende
usar a imaginação e arte através da criatividade com desenho e várias coisas novas,
com os outros participantes.” (M. V. A. R. 14 anos/feminino)
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:
“ Gostei muito de ir ao circo, nunca tinha ido, foi muito legal, achei lindo” (M.L.G feminino - 8 anos)
Objetivo Especifico 5
Contribuir para inserção, reinserção e permanência no sistema educacional:
“Dona, você viu que as moças me acharam fofo? Eu gostei de apresentar. Quando
tem de novo??” G.S.N.S – 06 anos (masculino)
Objetivo Especifico 6
Garantir a formação continuada da equipe visando um atendimento de qualidade às
crianças e adolescente:
“Através da reunião de planejamento pudemos trocar experiências, trabalhar em
equipe e pensar na melhor participação das crianças e adolescentes” Renata Branco
de Almeida.
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