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Consubstânciado
Dezembro de 2016
1- Analise o grau de participação do usuário nas várias etapas, inclusive na avaliação do
serviço:
O mês de Dezembro tivemos 30% de faltas injustificadas, 14% de justificadas e 56% de
participação, com base nos números apresentados segue a abaixo os resultados das unidades:
Unidade Pque Orlanda teve 32% de faltas injustificadas, 11% de justificadas e 57% de
participação;
Unidade Algodoal teve 46% de faltas injustificadas, 5% de Justificadas e 49% de participação;
Unidade Bosques dos Lenheiros teve 32% de faltas injustificadas, 15% de justificadas e 53% de
participação;
Unidade Jaraguá teve 14% de faltas injustificadas, 24% de justificadas e 62% de participação;
Unidade do Pque dos Sábias teve 18 % de faltas injustificadas, 17% de justificadas e 65% de
participação;
Unidade do Jdim Itapuã teve 46 % de faltas injustificadas, 6% de justificadas e 48% de
participação;
Unidade do Jdim Oriente teve 25% de faltas injustificadas, 18% de justificadas e 57% de
participação.
Unidade Pacaembu teve 30% de faltas injustificadas, 14% de justificadas e 56% de participação.
2- Avaliação do Mês
Temáticas Trabalhadas
Nesse mês trabalhamos o eixo recreação por se tratar de um mês de festas e férias escolares.
Atividade Desenvolvida
Dentro de tantas atividades podemos destacar os ensaios e as apresentações que as crianças
realizaram nas “ atividade de fim de ano” na qual mostramos um pouquinho do que foi
desenvolvido durante o ano de 2016, visto que abrimos as portas das unidades para receber os pais
e responsáveis para prestigiar as apresentações, que foram brilhantes e com muita alegria e
festividade, visto que esses momentos garantem o fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários.
Esse ano levamos as crianças e adolescentes pelo 4º ano seguido no Shopping Piracicaba para
apresentação do coral “Encantar”, na qual os mesmos tiveram a oportunidade de realizar a
apresentação para um publico diferenciado e também de lanchar na praça de alimentação,
garantindo assim espaço de interação entre as diversas unidades, ampliação do universo
informacional, visto que muitos beneficiários nem conheciam o shopping.
Realizamos também uma festa de confraternização para os beneficiários com alimentação de
qualidade e brinquedos, promovendo a inclusão social e convivência entre os mesmos.
Segue registros de fotos na última página.
Metodologia Utilizada:
Realizamos apresentações internas e externas, assim como roda de conversa/informes e atividades
lúdicas dentro e fora do espaço das unidade.

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
Objetivo:
 Estimular e desenvolver o bom convívio em grupo;
 Desenvolver a expressão corporal;
 Estabelecer e fortalecer regras através de jogos;
 Proporcionar a troca de ideias e experiências;
 Proporcionar momentos de lazer e descontração;
 Proporcionar momentos de imaginação e fantasia;
 Vivenciar brincadeiras tradicionais e modernas;
 Estimular o respeito à diversidade;
 Estimular a criatividade na construção de novas 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 56% de participação.
Possibilitamos a ampliação do universo informacional, artístico e cultural, através das
apresentações que aconteceram nas 8 unidades e através da Festa de Confraternização.
Estimulamos a participação na vida pública do território e desenvolvemos competências para a
compreensão crítica da realidade social e do mundo através da participação do Coral no Shopping
Piracicaba.
4-Facilitadores
Atividades envolvendo famílias;
Apresentação cultural nas unidades para as famílias;
Apresentação no Shopping;
Encontro com equipes para realização de planejamento;
Confraternização entre as unidades para os beneficiários.
5- Dificuldades
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:
Legal, nós brincamos muito na festa” (B.A – menina, 9 anos-Bosques do Lenheiro)
Objetivo Especifico 2
Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e para o

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
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo:
Apresentação na festa de final de ano na unidade: Eu não estava confiante para me apresentar mas
de tanto os orientadores ficarem falando na cabeça dele teve mais coragem de se apresentar”.
(M.D.S.C., menino 14 anos – Bairro Algodoal)
*Festa de confraternização das crianças e dos adolescentes na Unidade do Pacaembu: “Gostei da
festa com todas as unidades porque teve vários brinquedos e várias comidas diferentes”
(J.G.B.R.A.O., menino 13 anos – Bairro Vila Industrial)
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
“Apresentar no Shopping foi um dia muito emocionante, o lanche estava uma delicia, as músicas
que foram cantadas eu nunca tinha ouvido antes.” (C. V. S. 11 anos-Jaragua).
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 aprendi a cuidar mais de mim quando entrei aqui no CASE eu achava que isso era coisa de
menina” R.G.L.D.S. 13 anos-menino).

____________________________
Ivan Aparecido Lopes da Silva
Presidente da Entidade

____________________________
Ana Paula Fernandes Boni
Técnica Responsável
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