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1- Analise o grau de participação do usuário nas várias etapas, inclusive na avaliação do serviço:
O mês de Outubro tivemos 24% de faltas injustificadas, 7% de justificadas e 69% de participação, com
base nos números apresentados segue a abaixo os resultados das unidades:
Unidade Pque Orlanda teve 29% de faltas injustificadas, 2% de justificadas e 69% de participação;
Unidade Algodoal teve 28% de faltas injustificadas, % de Justificadas e 70% de participação;
Unidade Bosques dos Lenheiros teve 15% de faltas injustificadas, 13% de justificadas e 72% de
participação;
Unidade Jaraguá teve 17% de faltas injustificadas, 13% de justificadas e 70% de participação;
Unidade do Pque dos Sábias teve 15 % de faltas injustificadas, 6% de justificadas e 79% de
participação;
Unidade do Jdim Itapuã teve 37 % de faltas injustificadas, 3% de justificadas e 60% de participação;
Unidade do Jdim Oriente teve 22% de faltas injustificadas, 6% de justificadas e 72% de participação.
Unidade Pacaembu teve 29% de faltas injustificadas, 8% de justificadas e 63% de participação.
2- Avaliação do Mês
Temáticas Trabalhadas
Neste mês as unidades trabalharam o sub eixo “Brincar”, na qual os beneficiários puderem
aprender através de atividades lúdicas, visto que observamos o quanto as brincadeiras estimulam o
físico e mental dos nossos beneficiários, ressaltando que as brincadeiras contribuíram também com a
socialização entre as crianças e os adolescentes (meninos e meninas), identificam-se com seus papéis,
aprendem a colaborar e competir (nos jogos de grupo), desenvolvendo a expressão e comunicação
verbal através da brincadeiras.

Atividade Desenvolvida:
Esse mês abrimos nossa 11º Gincana Pedagógica do CASE- GINPECA na qual a abertura aconteceu
no dia 21/10 com espetáculos realizados pelas crianças no teatro Erotides, onde cada unidade levou
uma apresentação artística para abrilhantar nossa abertura.
Durante a semana aconteceu três dias de gincana na unidade do Pacaembu, na qual as orientadoras de
atividades pedagógicas planejaram atividades lúdicas, na qual ás crianças e adolescentes puderam
participar independente da idade e gênero, pois as atividades foram pensadas para garantir a interação e
troca entre os beneficiários.
Para fechar o evento realizamos uma festa lúdica, com brinquedos infláveis e alimentação, garantindo
assim a alegria e diversão das crianças e adolescentes.
Nesse mesmo mês participamos de dois concursos sendo um do projeto “Piracicaba que eu adoro
tanto” promovido pelo Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, na qual cada unidade deve que
produzir desenhos dos pontos turístico do nosso Município e os adolescentes produziram redações
com o mesmo tema.
O outro concurso foi promovido pelo Lions Club de Piracicaba na qual as crianças realizaram cartazes
com o tema “ A comemoração da Paz”, sendo que o ganhadores local serão homenageado pelo Lions e
o ganhador final ira ganhar premiação e uma viagem internacional (com os pais e/ou tutor).
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Nesse mês nas atividades intergeracionais foram muito divertidas onde trabalhamos o tema “ Brincar”
na qual foi realizado dinâmica grupal, com objetivo de resignificar as brincadeiras .
Nas unidades foram desenvolvidas diversas atividades, na qual destacamos:
 Na unidade do Algodoal foram confeccionados brinquedos reciclados como carrinhos e
bilboquê;
 Na unidade do Pque Orlanda foram realizados diversas brincadeiras tais como artesanato de
cofrinho, pinturas com guache, cante e dance se puder, brincadeiras de bexigas com água,
campo minado e dia do faz de conta, na qual as crianças e adolescentes puderam juntos
interagir e socializar;
 Na unidade do Bosques do Lenheiro realizaram um circuito aquático na qual os beneficiários
se divertiram bastante nesta atividade, pois tinham que passar por várias etapas com água, tais
como encher a garrafa com a canequinha, jogar a bola no balde, tentando passar pelo jato
d'agua, promovendo interação e senso de cooperação;.
 Na unidade do Jaraguá foi realizado o baile de Halloween onde construímos um labirinto
fantasmas, na qual todos contribuíram com nas construção do mesmo;
 Na unidade do Jdim Itapuã foram resgatadas as brincadeiras tradicionais, resgatando a
importância do brincar em qualquer idade;
 Na unidade do Parque dos Sábias foi criado um espaço e construído um minicampo para que as
crianças e adolescentes pudessem brincar e resgatar o quanto é divertido essa brincadeira, além
desta atividade, foi proporcionado brincadeiras de pais de esconde-esconde, recreações
assistidas, jogo de taco e mão da rua;
 Na unidade do Jardim Oriente foi realizada oficinas de reciclagem na qual os beneficiários
construíram diversos brinquedos;
 Na unidade do Pacaembu foi garantido diariamente atividades dirigidas no momento de
recreação;
Metodologia Utilizada:
Realizamos roda de conversa/informes e atividades lúdicas dentro e fora do espaço da unidade.
Objetivo:
 Resignificar a importância do brincar e imaginar;
 Resgatar brincadeiras antigas;
 Fomentar a imaginação através das brincadeiras.
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 65%
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 concursos “Piracicaba que eu adoro tanto”
Estimulamos a participação na vida pública do território e desenvolvemos competências para a
compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo do concurso promovido pelo
Lions, com o propósito de discutir o tema paz.
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Vale ressaltar que através das rodas de conversas trabalhamos a importância do brincar entre outros
temas pertinentes.
4-Facilitadores
Discussão de casos;
Parceria com Lions e Instituto;
Festa das crianças com brinquedos e alimentação;
5- Dificuldades
Cartão de Transporte dos beneficiários não foram carregados, causando faltas em algumas unidades;
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:
Atividade do Halloween: “Eu gostei de ver os outros com medo” (S.R.V.S.S. - Menina 14 anos –
Bairro Algodoal)
Concurso de desenho: “Foi legal porque eu desenhei juntos com os amigos” (L.A.N. - menino – 7
anos)
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:
“Eu gostei muito das brincadeiras que foram realizadas na Ginpeca; como: Adoleta, Acerte o Desenho e
Jogo da Velha. E também eu gostei que os orientadores teve bastante educação com todos.” (G. S. L. 13
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
“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 4
Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão
crítica da realidade social e do mundo contemporâneo:
Aprendi a jogar taco, um jogo novo e ainda incentivou os amigos a jogarem na rua, respeitando um ao
outro, eu gostei muito. R.D.S.S (11 anos – menino/manhã)
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