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1- Analise o grau de participação do usuário nas várias etapas, inclusive na avaliação
do serviço:
O mês de Novembro tivemos 24% de faltas injustificadas, 8% de justificadas e 68% de
participação, com base nos números apresentados segue a abaixo os resultados das
unidades:
Unidade Pque Orlanda teve 27% de faltas injustificadas, 6% de justificadas e 67% de
participação;
Unidade Algodoal teve 35% de faltas injustificadas, 3% de Justificadas e 62% de
participação;
Unidade Bosques dos Lenheiros teve 19% de faltas injustificadas, 5% de justificadas e 76%
de participação;
Unidade Jaraguá teve 25% de faltas injustificadas, 7% de justificadas e 68% de
participação;
Unidade do Pque dos Sábias teve 14 % de faltas injustificadas, 8% de justificadas e 78% de
participação;
Unidade do Jdim Itapuã teve 35 % de faltas injustificadas, 5% de justificadas e 60% de
participação;
Unidade do Jdim Oriente teve 26% de faltas injustificadas, 6% de justificadas e 68% de
participação.
Unidade Pacaembu teve 12% de faltas injustificadas, 25% de justificadas e 63% de
participação.
2- Avaliação do Mês
Temáticas Trabalhadas
Nesse mês trabalhamos o eixo cultura na qual esperamos que as crianças e adolescentes
percebessem a importância da cultura para o seu próprio desenvolvimento.
Atividade Desenvolvida
Dentro de tantas atividades podemos destacar os ensaios das crianças e adolescentes para as
festas de encerramento que sempre são realizadas no mês de Dezembro, assim como as
atividades intergeracionais.
Vale ressaltar que foi interessante a atividade denominada “Encontro de Graffiti” na qual
abordamos com os grupos de crianças e adolescentes os trabalhos mais importantes da
Tarsila do Amaral tema esse sugerido para os graffites que aconteceram nas unidades do
Jardim Itapuã e Parque Orlanda.
Como de habito inscrevemos os grupos de crianças e adolescentes para participar da
Mostra Estudantil, evento esse desenvolvido pelo Secretaria de Cultura e Fentepira, na
qual levamos 6 peças de teatro.
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Metodologia Utilizada:
Realizamos roda de conversa/informes e atividades lúdicas dentro e fora do espaço das
unidade.
Objetivo:
 Vivenciar manifestações artísticas e culturais (através das apresentações);
 Analisar e reconhecer costumes e tradições vivenciadas hoje em dia;
 Explorar e conhecer os diversos ambientes e instrumentos culturais em nossa cidade;
 Explorar o folclore da cidade (histórias, lendas, ditados, músicas, espaços, arte,

personagens, entre outros);
 Estimular e desenvolver o respeito mútuo e por si próprio;
 Proporcionar a troca de experiências e culturas e estimular o respeito à diversidade

cultural.
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 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 através do “Encontro de Graffite”.
Estimulamos a participação na vida pública do território e desenvolvemos competências
para a compreensão crítica da realidade social e do mundo através da participação da
“Mostra Estudantil”;
4-Facilitadores
Planejamento das atividades propostas;
Parceria com Secretaria da Ação Cultural;
Peças Teatrais em parceiros como Engenho, SESI e Colégio Piracicabano;
5- Dificuldades
Nesse mês observamos que nossa frequência já deve uma diminuição por se tratar de fim
de ano letivo, que impacta diretamente a frequência e participação.
6- Relato dos beneficiários
Objetivo Especifico 1
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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:
Ensaio do Coral:
“Foi bem legal porque juntou todas as unidades e foi muito gostoso cantar aquelas
músicas” (J.B.R.A.O.– Bairro Vila Industrial)
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 de pintar os muros e achei os desenhos muito bonitos”. (N.A.A. - Menina – 12
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
Encontro de Graffiti:
“Eu gostei de pintar os muros e achei os desenhos muito bonitos”. (N.A.A. - Menina – 12
anosl).
“Eu gostei porque só de começar dançar os alunos já vieram, aplaudiram e dançaram com a
gente .” (N.A.S.- Menina – 13 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:
“O Encontro de Grafite foi bem divertido, pois aprendemos com os erros dos outros e
arrumamos os nossos e juntos colaboramos com a decoração da unidade do Parque
Orlanda. E fizemos amigos novos e divertidos (L. L. S. B. 14 anos)
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